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България-София: Услуги в областта на археоложките проучвания
2018/S 095-217327
Обявление за поръчка – комунални услуги
Услуги
Директива 2014/25/ЕС
Раздел І: Възложител
I.1)
Наименование и адреси
„АйСиДжиБи“ АД
201383265
ул. „Веслец“ № 13
София
1000
България
Лице за контакт: Златина Русева
Телефон: +359 29263-803
Електронна поща: zlatina.ruseva@icgb.eu
Факс: +359 29250-392
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.icgb.eu
Адрес на профила на купувача: http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3)

Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.6)

Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
„Извършване на археологически проучвания на археологически обекти, установени на трасето на
газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция—България“

II.1.2)

Основен CPV код
71351914

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги
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II.1.4)

Кратко описание:
Обект на археологически проучвания е линейната част на газопровода IGB км 0+000 до км 150+928,89
заедно с неговия сервитут, площадките на линейните кранове, наземните съоръжения и довеждащата
към тях инфраструктура (електропроводи, водопроводи, канализация, пътни връзки). Съгласно ДОВОС
видовете обекти и археологическите проучвания, които следва да се извършат и са необходими за
реализацията на проект IGB, са, както следва:
— арх. обекти с предписани пълни спасителни археологически разкопки преди началото на изкопните
работи при условията на чл. 148, ал. 5 от ЗКН, засегнати от сервитута на газопровод IGB,
— арх. обекти с предписани археологически сондажи — предварителни спасителни археологически
разкопки при условията на чл. 148, ал. 5 от ЗКН, засегнати от сервитута на газопровод IGB,
— арх. наблюдения съгласно чл. 161, ал. 2 от ЗКН по време на строителството на арх. обекти, описани в
таблица № 3, и арх. наблюдение за цялото трасе на газопровод IGB от техн. спецификация.

II.1.5)

Прогнозна обща стойност

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
71351914

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:
Република България.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Обект на археологически проучвания е линейната част на газопровода IGB км 0+000 до км 150+928,89
заедно с неговия сервитут, площадките на линейните кранове, наземните съоръжения и довеждащата
към тях инфраструктура (електропроводи, водопроводи, канализация, пътни връзки). Съгласно ДОВОС
видовете обекти и археологическите проучвания, които следва да се извършат и са необходими за
реализацията на проект IGB, са, както следва:
— арх. обекти с предписани пълни спасителни археологически разкопки преди началото на изкопните
работи при условията на чл. 148, ал. 5 от ЗКН, засегнати от сервитута на газопровод IGB,
— арх. обекти с предписани археологически сондажи — предварителни спасителни археологически
разкопки при условията на чл. 148, ал. 5 от ЗКН, засегнати от сервитута на газопровод IGB,
— арх. наблюдения съгласно чл. 161, ал. 2 от ЗКН по време на строителството на арх. обекти, описани в
таблица № 3, и арх. наблюдение за цялото трасе на газопровод IGB от техн. спецификация.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 BGN

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
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II.2.9)

Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Очакван брой кандидати: 1

II.2.10)

Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
В случай че след представяне на резултатите и оценка от извършените предварителни археологически
проучвания междуведомствената експертна комисия, определена откъм Министерство на културата, по
чл. 159 от ЗКН изиска провеждането на допълнителни проучвания или мерки, възложителят има право
да ги възложи допълнително, в това число, ако при провеждането на проучванията и наблюдението се
установят археологически обекти извън описаните и за тях възниква необходимост от извършване на
допълнителните археологически дейности, те ще се възлагат и извършат чрез допълнително договаряне,
като стойността им се определи на база на оферираните в ценовата оферта параметри за единични
цени в план-сметките въз основа на приложение № 6 от документацията, базирана на приложение № 3
на Наредба Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания на
Министерството на културата.

II.2.12)

Информация относно електронни каталози

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14)

Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1)
Условия за участие
III.1.1)

Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Кандидатът трябва да е културна и/или научна институция съгласно Закона за културното наследство и
Закона за закрила и развитие на културата, както и съобразно изискването на чл. 20, ал. 5 от Наредба №
Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.
Документи за доказване на изискването:
Кандидатът следва да представи акт за създаване, с който е учреден като културна и/или научна
организация.
За чуждестранни лица — документ, доказващ регистрация в аналогичен регистър, в случай че такава
регистрация се предвижда съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
При сключване на договор избраният изпълнител следва да може да докаже, че има право да извършва
дейността на територията на Република България като културна и/или научна организация.

III.1.2)

Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Изисквания за икономическо и финансово състояние не се поставят.

III.1.3)

Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП кандидатът следва да е изпълнил през последните три
години, считано от датата на подаване на заявлението, да има завършени спасителни археологически
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проучвания, изпълнявани по време на строителство на обекти на линейната техническата
инфраструктура, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, с дължина на линейния обект не по-малка от 20
км, които археологически проучвания за един линеен обект да обхващат кумулативно:
— проведени проучвания за не по-малко от 5 (пет) археологически обекта, и
— от които 5 (пет) обекта за поне 2 (два) обекта да са направени пълни спасителни археологически
разкопки по реда на чл. 147, ал. 4, т. 2 от Закона за културното наследство.
За завършени археологически прочувания се считат тези, за които към датата на подаване на
заявлението за участие в настоящата процедура научните отчети и теренната археологическа
документация са приети от компетентните ведомства и е налице доклад, одобрен със заповед на
Министъра на културата.
Документи за доказване на изискването — съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП: списък на услугите, които
са идентични или сходни с тези на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно
с доказателство за извършената услуга. Списъкът се попълва в част IV, раздел В, т. 1б от ЕЕДОП.
Доказателство за извършената услуга се представя само от участника, определен за изпълнител.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в ЕЕДОП
на членовете на обединението, чрез които кандидатът доказва поставените изисквания и документите се
представят от тези членове.
Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за
всеки от посочените подизпълнители.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника,
определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от
ЗОП.
2. Кандидатът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност във връзка с
чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
Кандидатът следва да разполага с екип от експерти, които ще отговарят за изпълнението на поръчката.
За доказване спазване на съответния критерий кандидатът попълва ЕЕДОП, част ІV, раздел В точка 2,
като посочва актуален списък на съответните ключови експерти, декларирани в ЕЕДОП.
Преди подписване на договора се представя актуален списък на съответните ключови експерти,
декларирани в ЕЕДОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Мин. изискв. за допустимост по чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
Кандидатите доказват изпълнение и успешното завършване на дейности за последните 3 години
от датата на подаване на заявлението за участие, както е посочено в критериите за подбор в
документацията за обществената поръчка.
2. Мин. изискв. за допустимост по чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
Кандидатът следва да разполага с не по-малко от пет (5) екипа за изпълнение на обществената поръчка,
които трябва да включват 1 (един) научен ръководител и 1 (един) заместник научен ръководител с
образование и квалификация, отговарящи на изискванията на чл. 150, ал. 1 от Закона за културното
наследство.
III.1.4)

Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:
Кандидатите в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. За кандидатите
в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
Кандидатът не бива да бъде лице, лишено от правото да упражнява дейност като проектант и/или
строител съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието. Възложителят
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отстранява от участие в процедурата кандидат, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от
ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК за кандидат, участник в
обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са налице обстоятелствата по чл.
4 от същия закон.
Кандидатът има правото да представи доказателства, че е предприел мерки за доказване на надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
III.1.5)

Информация относно запазени поръчки

III.1.6)

Изискуеми депозити и гаранции:

III.1.7)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги
уреждат:
Плащанията за изпълнение на обществената поръчка се извършват като първоначално, последващо и
крайно плащане. Финансовите условия са уредени в приложение № 8 от документацията.
Графикът и начините на плащане са описани в договора, представляващ приложение № 13 от
документацията за участие.

III.1.8)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага
поръчката:
Не се изисква.

III.2)

Условия във връзка с поръчката

III.2.1)

Информация относно определена професия

III.2.2)

Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3)

Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.1)

Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4)

Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/06/2018
Местно време: 17:30

IV.2.3)

Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 11/06/2018

IV.2.4)

Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
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Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)

Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)

Информация относно електронното възлагане

VI.3)

Допълнителна информация:
Поради спешна необходимост за извършване на услугите — предмет на процедурата за обществена
поръчка, и нужда от наваксване на закъснения в графика за стартиране на строителството, причинени
от обжалвания на основните процедури (избор на инженер-консултант) възложителят определя срок
за получаване на заявления за участие по-малък от 30 дни от датата за изпращане обявлението за
обществена поръчка по смисъла на чл. 135, ал. 3 от ЗОП. Определянето на по-кратък срок ще позволи
на възложителя да възложи проучванията в сезон, който е подходящ за завършване на основните работи
преди старта на строителството.

VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване
на процедурата и/или решението за одобряване на обявление за изменение или за допълнителна
информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/05/2018

19/05/2018
S95
http://ted.europa.eu/TED

- - Услуги - Обявление за поръчка - Процедура на договаряне
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

6/6

