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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: 0031
Поделение: гр. Малко Търново
Изходящ номер: 28-00-3 от дата 03/02/2015
Коментар на възложителя:
АВАРИЕН РЕМОНТ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА „ПАМЕТНИКА НА 
ЗАГИНАЛИТЕ ГЕРОИ ОТ ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ” В м. „ПЕТРОВА 
НИВА”, общ. МАЛКО ТЪРНОВО

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Адрес
ул. Малкотърновска комуна № 3

Град Пощенски код Страна
Малко Търново 8162 България

Място/места за контакт Телефон
ул. Малкотърновска комуна № 3 0876 078020

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Деян Йотов

E-mail Факс
diotov@malkotarnovo.org 05952 3128

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.malkotarnovo.org/

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.malkotarnovo.org/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Поради лошото конструктивно състояние на паметника се налага 
сериозна интервенция, с която да се преиззида горната част на 
паметника и той да се укрепи отвътре и отвън.
Ремонтните и консервационно-реставрационни дейности по паметника 
се извършват в следната последователност:
Компроментиранта запечатка от върха на паметника се демонтира 
внимателно. 
Последователно се демонтира каменната зидария до кота +8.25, 
като се прави опис на камъните, за да могат да бъдат върнати при 
последващия монтаж.
Почиства се вътрешността на паметника до кота +5.00, като се 
запазва външната каменна зидария.
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След анкериране се извършват необходимите конструктивни дейности 
за направата на стоманобетонна плоча на кота +5.00.
Почистените отвътре каменни стени се туркретират по дългите 
фасади ( източна и западна) и се правят три стоманобетонни стени 
в късото направление, на които стъпва следващата плоча на кота 
+8.25.
След направата на стоманобетонната плоча на кота +8.25 се 
изгражда вътрешната укрепваща конструкция от метални профили и 
стоманобетонни колони (шест) и ЛТ ламарина със захващане към 
каменната зидария.
Каменните конзоли от западната фасада се укрепват по 
конструктивен проект.
Изпълнява се плочата на кота +12.95.
Изпълнява се презиждане на демонтираните камъни по опис до 
достигане на първоначалната височина. Презиждането се изпълнява 
с косолидираща мазилка със следните свойства: якост, съвместима 
с якостта на оригиналните строителни материали; ниско съдържание 
на разтворими соли; намалена склонност към изветряване; добро 
сцепление с камък; втвърдяване без напрежение; добра 
обработваемост и висока дифузна способност.
Над плочата на кота +12.95 се прави бетонова замазка, обогатена 
със синтетичен пластификатор, с която се осигурява наклон на 
запад, където фасада е най-вертикална.
Изпълнява се обмазна хидроизолация на короната на паметника, 
която капилярно прониква дълбоко в порите на бетонните 
конструкции и формира с наличното минерално съединение на 
циментовата матрица допълнителни неразтворими кристали, които 
уплътняват порите и капилярите срещу навлизане на вода и други 
течности  и образува твърд хидроизолиращ слой по повърхността на 
бетонната конструкция. Материалът трябва да има висока адхезия, 
да е водонепропусклив, но да пропуска водните пари, за да може 
да „диша” вътрешността и да е устойчив на замръзване.
Внимателно се премахват всички циментови фуги и неудачни късни 
префугирания.
Разрушените мазилки се премахват и всички фуги се почистват до 
здраво, след което се укрепват с акрилов дълбокопроникващ грунд.
Изпълнява се префугирането с разтвор, който осигурява добра  
обработваемост, мразоустойчивост, добро сцепление с камък и 
сулфатоустойчивост.
Цялата повърхност на паметника се хидрофобизира чрез 
импрегниране на продукт на базата на силан/силоксан.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45454100

Доп. предмети 45212350

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност
(в цифри): 57000   Валута: BGN

Място на извършване
м. Петрова нива в землището на с. Стоилово, общ. Малко Търново код NUTS:  
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BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Изпълнителят е длъжен стриктно да следи и контролира всички 
аспекти на СМР на обекта и най-вече тези, отнасящи се до 
изпълнението и качеството. Изпълнителят се задължава при 
изпълнението на строителството на обекта да спазва изискванията 
на настоящето задание, действащите в страната технически норми и 
стандарти или еквивалентни, както и нормативните изисквания по 
безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност 
на движението и др., свързани със строителството на обекта. 
Изпълнителят следва да посочи и да се обвърже с гаранции по 
отношение на използваните материали и извършените от него 
работи. 
Изпълнителят трябва да извърши за своя сметка всички работи по 
отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., 
констатирани от строителния надзор на обекта или държавни 
органи. 
По време на СМР по консервацията и реставрацията ще се 
осъществява Авторски надзор съглосно закона и скючения договор 
между проектанта и Възложителя. Строителния надзор ще се 
осъществява съгласно ЗУТ.
Инвестиционня контрол ще бъде осъществяван от Възложителя или 
упълномощени от него лица.  
Качеството на материалите за строителния процес - Качеството на 
влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието 
на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя 
или негов представител - (съгласно Наредба за съществените 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). 
Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с 
декларация за съответствие и с указания за прилагане на 
български език, съставени от производителя или от неговия 
упълномощен представител.
Изпълнителят трябва да укаже произхода на основните строителни 
материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат 
придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение.
Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните 
органи на страната на произхода на стоките/материалите, или 
доставчика и трябва да съответства на международните 
споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното 
законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ
- Участникът трябва да е вписан в Централния професионален 
регистър на строителя и да има издадено удостоверение от 
Камарата на строителите за изпълнение на строежи в съответствие 
с категорията на строежа, предмет на настоящата обществена 
поръчка, включително и за строежи по чл. 137 ал. 1 т. 1 буква 
„м” от ЗУТ, за дейности по консервация и реставрация на обекти 
недвижими културни ценности с категория „национално значение“ 
или „световно значение“. В случай, че участникът е чуждестранно 
лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен и 
осъществява дейността си извършване на строителните работи обект 
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на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, 
придружен с превод на български език. Обстоятелството може да 
бъде доказано и чрез декларация, подписана от участника - в 
случаите, когато съобразно националния закон, дейността не 
изисква вписване в специален регистър.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице, това изискане се отнася само за участниците, 
чрез които обединението доказва съответствието си с критериите 
за подбор, предвидени от Възложителя в документацията и 
обявлението и е пряко зает с изпълнението на СМР.
- В процедурата могат да участват лица, които имат сключена 
валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците 
в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната 
застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден 
аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава –
членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по 
споразумението за Европейското икономическо пространство. 
Застрах

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Техническа оценка T – коефициент на тежест на техническата 
оценка - 50
Финансова оценка Ф – коефициент на тежест на финансовата  оценка 
– 50

Срок за получаване на офертите
Дата: 13/02/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
http://www.malkotarnovo.org/ - продил на купувача

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 13/02/2015 дд/мм/гггг
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