ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – с.ЧЕРНИ ОСЪМ,
ОБЩИНА ТРОЯН
УКАЗАНИЯ
За директно възлагане на обществена поръчка
(по реда на чл.20, ал.8 от ЗОП)
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за
участие в избор на изпълнител, като условията и реда, при които ще се избере изпълнител
на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и свързаните с него
нормативни актове.
Възложител на поръчката е Природонаучен Музей – с.Черни Осъм, Община Троян.
ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
1. Общи положения
Офертата трябва да бъде съобразена с изискванията и обема на дейностите на
Възложителя.
При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия. Участникът може да промени, допълни или оттегли
офертата си най-късно до изтичане на срока за получаване на офертите. Всеки участник
има право да представи само една оферта. Варианти на оферта не се допускат. Участникът
трябва да заяви в офертата си дали при изпълнение на поръчката ще използва
подизпълнители. Подизпълнителите също трябва да отговарят на изискванията от
настоящите указания. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Копията на документитетрябва да бъдатзаверени от законнияпредставител на
кандидата с гриф “Вярно с оригинала”, подписипечат.
По офертата не се допуска никаквивписвания между редовете, изтривания или
корекции.
Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции, съгласно удостоверението за актуално състояние или от изрично упълномощени
за това лица. Във вторият случай се изисква да се представи нотариално заверено
пълномощно за изпълнението на такива функции съгласно изискванията на настоящата
документация.
Представенитеобразци в документацията за участие и условиятаописани в
тяхсазадължителни за кандидатите. Предложенията на кандидатитетрябва да
бъдатнапълносъобразенис тезиобразци.
Всеки участник следва да докаже пълното съответствие на офертата си с
техническото задание на Възложителя.
При подаването на офертата участникът може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.
Възложителятнямаправо да разкрива информация, предоставенаму от участниците,
посочена от тяхкатоконфиденциална по отношение на технически или търговскитайни.
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III.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Текущ ремонт на атракционна зала, включващ поставяне на цветни фототапети на
три от стените на залата, с мотиви отговарящи на натуралния хабитат на животните, с обща
площ 159 кв.м., в сградата на Природонаучен Музей – с.Черни Осъм, Община Троян.
Предметът на поръчката включва още и дизайнът на изобразеното върху тапетите.
Наименованието на поръчката е „Текущ ремонт на атракционна зала, включващ
поставяне на цветни фототапети, за нуждите на „ПНМ – с.Черни Осъм” и се финансира със
собствени средства.Прогнозна стойност на поръчката е 9 700.00 (девет хиляди и
седемстотин лв.) с вкл. ДДС.
Предаването и приемането на предмет на поръчката ще се извърши с подписването
от страните на двустранен приемо-предавателен протокол.
Местоизпълнение на ремонта: монтажът на тапетите сеизвършват на адреса на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: с.Черни Осъм, община Троян, област Ловеч, „ПНМ – с.Черни Осъм”,
като разходите за ремонта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обществената поръчка.
Ремонта на Приемната залавключва всички необходими дейности до приемане на
залата в завършен вид. В тази дейност се включва дизайнът на тапетите и подготовката на
помещението, със съдействието на служители на възложителя, само по отношение на
експонатите намиращи се там.
Изпълнението на поръчката следва да бъде извършено не по-късно от 30.08.2019г.

IV. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Възложителят предоставя следната техническа спецификация на предмета на
поръчката, на която следва да отговарят всички представени оферти:
159 квадратни метра хартиен тапет, с лепилен слой HP, с ширина 1,03м. или 1,33м в
зависимост от сложността на монтажа и мястото. Тапетите следва да се поставят върху сега
съществуващите, които са здраво закрепени към стените. Невъзможността за отлепянето
им, без да се нарани стената, обуславя избора на Възложителя, новите тапети да се залепват
върху съществуващите стари. Мотивите (идейната конфигурация) на тапетите следва да
отговаря на и да изобразява природната среда на животните зад чийто животни-експонати,
ще бъдат залепени тапетите, т.е. следва да отразява техният натурален хабитат. Всеки
изпълнител представя дизайна на тапетите, в мащаб А4, към офертата си.

V.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
1. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице
някое от следните обстоятелства:
1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 353е от Наказателния кодекс;;
1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна;
1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която
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кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен
орган;
1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП – когато не може да
се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът,
участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се
отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване
на този принцип;
1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал.
3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или
кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (чл. 54, ал. 2
ЗОП).
2. Посочените в т. 1.1.-т. 1.7. изисквания се отнасят както за участника, така и когато
участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението.
3.Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице
някое от следните обстоятелства:
3.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или
участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от
сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
3.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията,
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
3.4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или
на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или
предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с
изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността
или обема на договора;;
3.5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или
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б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в
процедурата за възлагане на обществена поръчка, като основанията по т. 5 се отнасят за
лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при
вземането на решения от тези органи (чл. 55, ал. 1 и 3 от ЗОП).
4. Кандидат или участник, за когото са налице основания по раздел 2 и посочените
от възложителя обстоятелства по раздел 3 от настоящата процедура, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като
отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или
нарушението. В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни,
за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените
доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за
класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се
намира процедурата.
Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно
законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е
лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма
право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел
мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта
(чл. 56 от ЗОП).
5.Участникътщебъдеотстраненотучастиевпроцедуратазавъзлаганенанастоящатаобще
ственапоръчка, ако не отговаря на някое от гореизброените изисквания.
6.Възложителят не поставя минимални изисквания към участниците за технически
и финансови възможности.
VI.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ;
По банков път, съгласно условията на проекта на договора. Всички ценови
предложения следва да са с включен ДДС.
VII.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:
1.1. Представяне на участника (Приложение №1);
1.2. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по реда на чл.54, ал.1 от ЗОП
(Приложение №2).
1.3. Ценова оферта (Приложение №3);
1.4. Проект на договор (Приложение №4) – само се парафира на всяка страница;
1.5. Техническа оферта (Приложение №5)
В техническата оферта се посочват:
-срока за изработване на предмета на поръчката;
-срока за извършване на ремонта предмет на поръчката;
-срока на валидност на офертата;
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Всички документи, представляващи копия задължително се парафират „Вярно с
оригинала“, подпис и печат на участника.
VIII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ – Предлага се от всеки участник, но не
по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
IX. СРОК, МЯСТО И НАЧИН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА:
Срок и място: Офертите се подават в срок до 16.00 часа на 26.07.2019 г. в отдел
„Счетоводство“ на „ПНМ – с.Черни Осъм“, община Троян, област Ловеч, с.Черни Осъм
5620.
Начин: Участниците депозират офертите си, заедно с необходимите документи в
запечатан, непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл на плика се записва: „ПНМ –
с.Черни Осъм“, община Троян, област Ловеч, с.Черни Осъм 5620; За участие в процедура за
възлагане на общественапоръчкас предмет: „Текущ ремонт на атракционна зала,

включващпоставяне на цветни фототапети, за нуждите на „ПНМ – с.ЧерниОсъм”.
Върху плика трябва да бъде изписано наименованието на участника, актуален адрес
и лице за кореспонденция, телефон, (електронен адрес).
X. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
1. Отварянето на офертите ще се извърши на 29.07.2019 г. от 10:00 часа в сградата на
„ПНМ – с.Черни Осъм”, община Троян от Комисия, определена със заповед на Директора
на ПНМ – с.Черни Осъм. Същите лица извършат разглеждане и оценка на офертите.
2. Лицата по т.1 отварят пликовете по реда на тяхното постъпване и проверяват
съответствието на офертите с обявените в настоящата документация изисквания.
3. Отстранява се участник, който:
а) не е представил някой от изискуемитедокументите, посочени в настоящата
документация;
б) за коготосаналицеобстоятелства по чл.54 и 55 от ЗОП;
в) който е представил оферта, която не отговаря на условията на възложителя;
4. Оценяването на предложенията на всеки един участник ще се извършва по
критерия “най-ниска цена“.
5. На оценка подлежат само офертите на участниците, които отговарят на обявените
в настоящата документация изисквания.
XI.ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Възложителят сключва писмен договор с участника класиран на първо място и
определен за изпълнител.
При сключване на договор определеният изпълнител представя:
- Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1.
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