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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 000126
Поделение: ________
Изходящ номер: 92-00-5952 от дата 30/09/2013
Коментар на възложителя:
Този документ е във връзка с изпълнение на проект "Вяра в 
Несебър", финансиран по Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Несебър
Адрес
Град Несебър, пк. 8230, ул. "Еделвайс"10
Град Пощенски код Страна
Град Несебър 8230 България
Място/места за контакт Телефон
Град Несебър, пк. 8230, ул. 
"Еделвайс"10

0554 29339
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Красимира Николова
E-mail Факс
kdnikolova@abv.bg 0554 29376
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.nessebarinfo.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.nessebarinfo.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнител за „Доставка на специализирани съоръжения, 
предназначени за повишаване на туристическата атрактивност на 
обектите, включени в проект „Вяра в Несебър“, както следва : 
Консервация, реставрация и социализация на църква „Св. Йоан 
Кръстител”
Консервация, реставрация и социализация на църква „Св. 
Параскева”» 
Изграждане на „Духовен път” в частта от църква "Св. Йоан 
Кръстител" до църкви "Св. Параскева" и "Св. Архангели Михаил и 
Гавраил
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Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 30000000
РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Настоящата поръчка обхваща доставка на специализирани 
съоръжения, оборудване и обзавеждане, предназначени за 
повишаване на туристическата атрактивност на обектите, включени 
в проект „Вяра в Несебър“, както следва : 
Консервация, реставрация и социализация на църква „Св. Йоан 
Кръстител”
Консервация, реставрация и социализация на църква „Св. 
Параскева”» 
Изграждане на „Духовен път” в частта от църква "Св. Йоан 
Кръстител" до църкви "Св. Параскева" и "Св. Архангели Михаил и 
Гавраил".
Неразделна част от публичната покана са приложените документи - 
образци, съдържащи описание на видовете дейности, количеството и 
обема на работа и изисквания на възложителя.
Прогнозна стойност
(в цифри): 56960.00   Валута: BGN
Място на извършване
община Несебър код NUTS:  

BG341
Изисквания за изпълнение на поръчката
В процедурата могат да уч.всички бълг. или чужд. физически и/или 
юридически лица, имащи качеството „търговец“ (съобр. изискв.на 
чл. 167, ал. 1, във връзка с чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ), 
включително техни обединения, които отговарят на изискванията, 
посочени в ЗОП и обявените изисквания на Възложителя в 
документацията за участие. Уч-ът трябва да отговаря на 
изискванията на чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. Участникът трябва да 
е реализирал общо за последните три финансови години (2010, 2011 
и 2012 год.) или в зависимост от датата, на която участникът е 
учреден или е започнал дейността си, общ оборот от „сходни” с 
предмета на поръчката доставки в размер на 170 880 лв без ДДС. 
Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират 
дейности по доставка, монтаж, инсталиране, настройка, тестване, 
пускане в експлоатация на специализирана техника и оборудване, 
включени в предмета на поръчката.В случай, че участникът е 
обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе 
трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на 
подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на 
участието им. Всеки участник трябва да разполага със собствени 
или наети технически лица, които да използва за извършване на 
предвидените дейности, който да отговаря на  следните условия: 
лице, отговорно за контрола по качеството,  специалист 
климатична техника, лица, които са сертифицирани да провеждат 
обучение за работа с доставяните съоръжения и оборудване, 
монтажници за инсталиране на специализираните съоръжения, 
оборудване и обзавеждане - професионален опит и квалификация, 
съгл. документацията;
Участникът трябва да гарантира, че предлаганите технически 
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средства/стоки/продукти - предмет на доставка по настоящата 
поръчка ще са фабрично нови и няма да са използвани за 
демонстрационни, учебни или други цели преди инсталирането им на 
обекта. 
Участникът трябва да гарантира, че при наличие на повреда е в 
състояние да реагира до 8 часа и да отстрани повредите, както и  
да осигури подмяна на резервните части в рамките на 36 часа, а 
при невъзможност за спазване на срока за отстраняване на 
повредата е в състояние временно да предостави друга оборотна 
техника. 
Участникът да има въведена система за управление на качеството 
ISO 9001:2008, съответстваща на предмета на поръчката или 
еквивалент;
Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
При оценката за предложенията първо се разглежда техническата 
част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват, 
както следва:
КО = ТО + ФО
където: 
КО е комплексната оценка на предложението;
ТО е техническата оценка на предложението с тежест 30%;
ФО е финансовата оценка на предложението с тежест 70 %;
І. Техническата оценка на предложението – ТО – срок на доставка 
– максимален брой точки – 30т. се извършва по формулата:
ТО = (Ср.мин/Ср.уч) х 30
ІІ. Финансова оценка на предложението – ФО – максимален брой 
точки – 70т
Финансова оценка на предложението се определя въз основа на 
предложената от участника в процедурата цена.
Финансова оценка на предложението се определя по формулата:
ФО = (Цмин./Цуч.) х 70
Срок за получаване на офертите
Дата: 07/10/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Офертата трябва да съдържа: Списък на документите (свободна 
форма), 
1.Техническа спецификация за изпълнение на поръчката.
2.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3и ал. 5, т. 2 от ЗОП
3.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“и ал. 5, т. 1 от 
ЗОП Образец на техническа оферта.
4.Образец на техническа оферта;
5.Образец на ценова оферта;
6.Проект на договор.
7.Декларация по образец по чл. 50 ал.1 т.3  от ЗОП за общия 
оборот и за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката, 
за последните три приключили финансови години.
8.Списък по образец, съдържащ описание на основните изпълнени 
договор/и през последните три години, считано от крайния срок за 
подаване на офертите, сходни с предмета поръчката, придружен от 
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заверени от участника препоръки за добро изпълнение за всеки 
посочен договор. В препоръките задължително се посочва датата, 
мястото на изпълнение и наименованието на възложителя, 
стойността на договора и телефон и адрес за контакт, както и 
дали изпълнението/реализираното до момента изпълнение/ е 
професионално и в съответствие с нормативните изисквания и 
условията на договора. 
9.Списък по образец на лицата от екипа, които ще изпълняват 
поръчката, автобиографии на членовете на екипа, копия от 
дипломи, удостоверяващи тяхното образование, документи, 
удостоверяващи професионалния опит на всеки експерт (трудова 
книжка и/или осигурителна книжка и/или служебна книжка, 
препоръки от възложители/работодатели, при които са работили, 
съдържащи информация за продължителност и изпълняваните дейности 
(област на работа) от лицето);
10.Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП;
11. Декларация за участие на подизпълнители;
12. Декларация за съгласие на подизпълнител;
13. Декларация за нови продукти;

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 07/10/2013 дд/мм/гггг
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