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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 92-00-65/31.05.2017 г. 

 

 Възложител: Народен театър „Иван Вазов“ 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 01613 

Адрес: гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ №5 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Ирина Величкова 

Телефон: 02/8119239 

E-mail: irvelichkova@gmail.com 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Инженеринг (проектиране и изпълнение) на осветителни и 

озвучителни сценични системи в Народен театър „Иван Вазов“ 

 
Кратко описание: Предметът на поръчката се състои в разработването на проект и изпълнението 

на осветителни системи за Голяма сцена и озвучителни системи за Голяма и Камерна сцени в 

сградата на НТ „Иван Вазов“. При разработването на проекта следва да се спазват изискванията на 

Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като 

изпълнителят се съобрази с изискванията на възложителя, описани в Техническата спецификация, 

както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др., 

на които следва да отговаря проектната документация. Изпълнението на СМР се извършва след 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка. Техническото изпълнение на 

строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна 

уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и 

оборудване, и добрите строителни практики в България. Предметът на поръчката е детайлно описан 

в Техническата спецификация. Максималният срок за изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) 

календарни дни. 

 

Място на извършване: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ №5 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (155 000 лв., без ДДС): [сто петдесет и пет хиляди лева]  

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 

 

 

 

Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

 
Прогнозна стойност (лв., без ДДС)  

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):                             В 

обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в 

настоящата обява изисквания на възложителя. Не се допуска пряко или косвено участие в 

настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, 

в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен 

при наличие на изключенията по смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици. Клон на чуждестранно лице може да е 

самостоятелен участник, в случай че може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори, 

съгласно законодателството на държавата, в която е установен.  

 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, 

ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

Участник, за когото е налице основание по чл.54, ал.1 или чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

Възложителят не поставя изисквания за годност на участниците във възлагането на поръчката. 

 

Икономическо и финансово състояние: 

1. Участникът трябва да има реализиран минимален годишен оборот от изпълнени СМР в размер на 

300 000 (триста хиляди) лева за предходните три отчетни години, в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си. 

 

Технически и професионални способности: 

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата участникът следва да 

е изпълнил строителство, еднакво или сходно с предмета и обема на настоящата поръчка. 

Под „еднакви” или „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнение на СМР на 

нови и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществени сгради, включващи комбинация от 

следните дейности: осветителни и озвучителни системи и силнотокови електрически инсталации. 

2. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ най-малко 

следните експерти: 

Технически ръководител – който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - 

да притежава квалификация „инженер по електроника, специалност електронни системи за контрол 

и управление” или еквивалентна; 3 (три) години професионален опит; 
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Експерт „Контрол по качеството” – който да отговаря на следните минимални изисквания на 

Възложителя: - да притежава квалификация „електротехник, специалност машини и апарати” или 

еквивалентна; една година опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на 

СМР. 

 
 
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [Предложение за изпълнение на поръчката]                                           Тежест: [60] 

 

Име: [Предлагана цена]                                                                                         Тежест: [40] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [15.06.2017 г.]         Час: (чч:мм) [17:00]          

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [13.09.2017 г.]         Час: (чч:мм) [17:00]          

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 16.06.2017 г.]         Час: (чч:мм) [08:00]          

  

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на НТ „Иван 

Вазов“ с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 5. При отваряне на офертите могат да присъстват 

представители на участниците. 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
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 Друга информация (когато е приложимо): Обществената поръчка се финансира от бюджета на НТ 

„Иван Вазов“. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията 

на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, 

публикувани на профила на купувача на възложителя с адрес: https://profilnakupuvacha.com/1933. 

Офертата се подава на български език – на хартиен носител. Към офертата си участниците 

представят следните документи: 

 1.  Техническо предложение; 

 2.  Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договора;  

3.  Декларация за срока на валидност на офертата;  

4. Ценово предложение; 

5. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП; 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП; 

7. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнение през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата; 

8. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата; 

9. Заверено копие на удостоверение от ЦПРС и заверено копие на валиден талон; 

10. Заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“; 

11. Заверено копие на сертификат за система за управление на качеството; 

12. Заверено копие на сертификат за система за управление на околната среда; 

13. Списък на експертите, ангажирани с изпълнението на поръчката, с посочване на тяхната 

квалификация; 

14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и ал. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

15. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 

16. Други документи, когато е приложимо, съобразно изискванията на възложителя, посочени в 

тази обява и документацията за поръчката. 

 

Осн. код по Общ терминологичен речник /CPV/: 45323000 

Допълнителен код по Общ терминологичен речник /CPV/: 45316110, 32342410, 32351300, 

71313200, 71318100 

 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка. Върху опаковката се посочват: 

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е 

приложимо); 

2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

3. Наименованието на поръчката. 

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, 

ул. „Дякон Игнатий“ № 5 – Народен театър „Иван Вазов“. 

Договорът с избрания изпълнител влиза в сила от датата на подписването му.  

Посочената прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е максимална. Участник предложил 

оферта на стойност по-висока от максималната ще бъде отстранен от участие. 

Плащането ще се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на изпълнителя, по 

следния начин: 

Авансово плащане в размер на 50 % (петдесет на сто) от стойността на договора, платимо в срок от 

20 (двадесет) дни от подписване на договора и след предоставяне на фактура в оригинал.  

Окончателно плащане в размер на до 50 % (петдесет на сто) от стойността на договора, платимо в 

срок от 20 (двадесет) дни след приключването и приемането на работата, удостоверено с протокол 

за действително извършената работа, след приспадането на аванса и издаването на фактура от 

изпълнителя. 

 

Основания за отстраняване на участниците: 
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Възложителят отстранява от участие във възлагането на обществената поръчка: 

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, 

посочено в обявата за събиране на оферти или в документацията; 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя за изпълнение на поръчката; 

3. участник, който не представи някоя от изискуемите декларации във връзка с основанията за 

отстраняване, включително декларациите по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл. 6, ал. 2 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари. 

4. участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, надвишаваща определената от 

възложителя като максимална; 

5. участник, който е предложил срок за изпълнение на поръчката, надвишаващ определения от 

възложителя като максимален; 

6. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на 

ЗОП; 

7. Участник, който не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно техническите 

спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

8. Участник, в чието техническо предложение се установи несъответствие между графика за 

изпълнение и описанието на който и да е от елементите от задължителното съдържание на 

техническото предложение. 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [31.05.2017 г.] 

 Възложител 
Трите имена: (П) заличен на основание чл. 23 ЗЗЛД     Мариус Иванов Донкин 

Длъжност: Директор на НТ „Иван Вазов“ 

 


