Информация по чл. 44, ал. 3, точка 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
На основание чл. 24, ал. 1, точка 10 от Правилника за прилагане на ЗОП и чл. 44, ал. 3, т. 1 от
ЗОП, съобщаваме че Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. за участие в пазарни
консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на
Подмяна на дограмата - част от обществена поръчка на БАН с предмет: „Текущ ремонт,
консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на
дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“ беше изпратена по епоща на 12.12.2019 г. до следните фирми – производители и/или доставчици на дървена
дограма:








Ей Ес Систем ЕООД (http://www.system-as.com/)
“Видира” София (www.vidira.org)
G-Fenster (https://g-fenster.com/bg)
Фирма Стройтес ЕООД (https://stroytes.bg/)
МИКРА-МК ООД – гр. Пазарджик (http://www.dogramata.info/)
Фирма „Карабулев“ - гр.Плевен (https://karabulev.eu/)
Фирма Виал (www.vial-salamander.com).

До Фирма Стройтес ЕООД писмото от 12.12.2019 г. беше препратено отново на 17.12.2019 г.,
тъй като в телефонен разговор фирмата поясни, че не е получила мейла от 12.12.2019 г.

Приложения:
Писмо изпратено по е-поща на 12.12.2019 г. до посочените по-горе 7 фирми.
Писмо изпратено по е-поща на 17.12.2019 г. до фирма Стройтес ЕООД.
Приложения към писмата, изпратени по е-поща:






Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г.
Приложение номер 1 – КСС за попълване.
Приложение номер 1 – Спецификации дограма.
Приложение номер 2 – Спецификация входни врати.
Приложение номер 3 – Детайли дограма.

Изготвил: БАН.
гр. София, 17.12.2019 г.
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Ivailo Petrov
From:
Sent:
Subject:

Signed By:

Ivailo Petrov <i.petrov@cu.bas.bg>
Thursday, December 12, 2019 1:56 PM
ОТ БАН - гр. София - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл.
44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на Подмяна на дограмата - част
от обществена поръчка на БАН
Pokana--pazarni--konsult----dogr--sait--.pdf; Priloj--1--dograma--ban--pazar-konsult--KSS--.xls; Priloj--1--darv--dograma--ban--.pdf; Priloj--2--app_2_1_ av
doors.pdf; Priloj--3--Detaili--dograma--sait--ban--.pdf
i.petrov@cu.bas.bg

Tracking:
Tracking

Recipient

Read

'info@system-as.com'

Read: 12.12.2019 2:21 PM

Attachments:

'vidira@vidira.org'
'gsg.plovdiv@gmail.com'
'office@stroytes.bg'
'office@dogramata.info'
'marketing@karabulev.eu'
'vial_@abv.bg'

Уважаеми Дами и Господа,
На основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращам с
електронен подпис Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. за участие в пазарни
консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на Подмяна
на дограмата - част от обществена поръчка на БАН с предмет: „Текущ ремонт, консервация
и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ
ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН,
гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“.
Към Поканата са приложени:
Приложение номер 1 – КСС за попълване.
Приложение номер 1 – Спецификации дограма.
Приложение номер 2 – Спецификация входни врати.
Приложение номер 3 – Детайли дограма.
Срок за получаване на Вашите оферти: 18.12.2019 г. (сряда), 17:30 часа на електронен адрес:
zop@cu.bas.bg.
Желаещите могат да извършват оглед на място в сградата на БАН до 18.12.2019 г. след
предварителна заявка на телеф. 0882 63 45 54 – арх. Павлин Иванов.
Приложените документи ще бъдат публикувани днес и на Интернет страницата на БАН в
Профил на купувача.
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http://www.bas.bg/профил-на-купувача/ - Пазарни консултации и Информации по чл. 44, ал. 3, т.
1 от ЗОП
Приложената Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) не представлява обществена поръчка по смисъла на ЗОП.
Приложената Покана има за цел единствено определяне на прогнозната стойност на работите
по: „Подмяна на дограмата на недвижимата културна ценност - Административна сграда
на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“ от предстояща обществена пръчка на БАН, както и
получаване на предложения за промени или подобрения в Количествената сметка, ако има
такива предложения.
Моля потвърдете получаването на настоящия мейл !
С уважение,
инж. Ивайло Петров
ст. експерт, БАН
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Ivailo Petrov
From:
Sent:
To:
Subject:

Attachments:

Ivailo Petrov <i.petrov@cu.bas.bg>
Tuesday, December 17, 2019 12:42 PM
'office@stroytes.bg'
FW: ОТ БАН - гр. София - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на
чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на Подмяна на дограмата част от обществена поръчка на БАН
Pokana--pazarni--konsult----dogr--sait--.pdf; Priloj--1--dograma--ban--pazar-konsult--KSS--.xls; Priloj--1--darv--dograma--ban--.pdf; Priloj--2--app_2_1_ av
doors.pdf; Priloj--3--Detaili--dograma--sait--ban--.pdf

From: Ivailo Petrov [mailto:i.petrov@cu.bas.bg]
Sent: Thursday, December 12, 2019 1:56 PM
Subject: ОТ БАН - гр. София - Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне
на прогнозната стойност на Подмяна на дограмата - част от обществена поръчка на БАН

Уважаеми Дами и Господа,
На основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки, приложено Ви изпращам с
електронен подпис Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. за участие в пазарни
консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на Подмяна
на дограмата - част от обществена поръчка на БАН с предмет: „Текущ ремонт, консервация
и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ
ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН,
гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“.
Към Поканата са приложени:
Приложение номер 1 – КСС за попълване.
Приложение номер 1 – Спецификации дограма.
Приложение номер 2 – Спецификация входни врати.
Приложение номер 3 – Детайли дограма.
Срок за получаване на Вашите оферти: 18.12.2019 г. (сряда), 17:30 часа на електронен адрес:
zop@cu.bas.bg.
Желаещите могат да извършват оглед на място в сградата на БАН до 18.12.2019 г. след
предварителна заявка на телеф. 0882 63 45 54 – арх. Павлин Иванов.
Приложените документи ще бъдат публикувани днес и на Интернет страницата на БАН в
Профил на купувача.

http://www.bas.bg/профил-на-купувача/ - Пазарни консултации и Информации по чл. 44, ал. 3, т.
1 от ЗОП
Приложената Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) не представлява обществена поръчка по смисъла на ЗОП.
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Приложената Покана има за цел единствено определяне на прогнозната стойност на работите
по: „Подмяна на дограмата на недвижимата културна ценност - Административна сграда
на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“ от предстояща обществена пръчка на БАН, както и
получаване на предложения за промени или подобрения в Количествената сметка, ако има
такива предложения.
Моля потвърдете получаването на настоящия мейл !
С уважение,
инж. Ивайло Петров
ст. експерт, БАН
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***
залич. подпис

*** Заличен подпис на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент
относно защитата на данните).

Приложение № 1 към Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП
ПРОЕКТ:ТЕКУЩ РЕМОНТ И КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ФАСАДИ И НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕДВИЖИМА
КУЛТУРНА ЦЕННОСТ ЦЕНТРАЛНА СГРАДА НА БАН, УЛ.“15-ТИ НОЕМВРИ“ 1, УПИ III ЗА БАН, КВ.496, ГР.СОФИЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

КОЛИЧЕСТВЕНO СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№

Наименование СМР

Единица
мярка

Количеств
Ед. цена,
Общо, лева без
о
лева без ДДС
ДДС
общо

1
I

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

1

Доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно скеле

VI

ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ
Оригинални дървени входни врати за реставрация - двустранно по врата и каса, вкл. праг от дъб, детайл
(представителна фасада)- почистване от повърхностни замърсявания ; отстраняване на лакови
покрития - по механичен начин, по химичен начин; изравняване на цвета ; китване; профилактична
инсектицидна обработка; нанасяне на ново защитно покритие на вратите
Входни врати - реставрация / спецификация съгласно
брой
6
Приложение 2/
Оригинални дървени входни врати за смяна (вътрешен двор)

VI-1

2
VI-2
3
4
5
VI-3

2

Демонтаж на съществуващи врати
Доставка и монтаж на нова дървена екстериорна двукрила
врата /спецификация съгласно Приложение 1/
Доставка и монтаж на нова дървена екстериорна врата
/спецификация съгласно Приложение 1/
Прозорци
Демонтаж на съществуващата дограма -265 прозореца
дървена двукатна и метална

3
м

2

4

5

50.00

брой

5

брой

1

брой

4

м

2

1200.00

7

Доставка и монтаж на нова дървена дограма с арковидна
каса: с двоен стъклопакет, външно стъкло 6мм бяло,
вътрешно 4mm нискоемисийно, по източна и южната на
улични фасади

м

2

90.35

8

Доставка и монтаж на нова дървена дограма - арковидна с
правоъгълна каса, с двуслоен стъклопакет с външно
стъкло 4мм бяло, вътрешно 4mm нискоемисийно, по
северната на улична фасада и във вътрешните дворове

м

2

202.19

9

Доставка и монтаж на нова дървена дограма - правоъгълен
прозорец с правоъгълна каса, с двуслоен стъклопакет с
външно стъкло 6мм бяло, вътрешно 4mm нискоемисийно,
по улична фасада

м

2

40.96

10

Доставка и монтаж на нова дървена дограма - правоъгълен
прозорец с правоъгълна каса, с двуслоен стъклопакет с
външно стъкло 4мм бяло, вътрешно 4mm нискоемисийно,
във вътрешните дворове

м

2

221.72

11

Доставка и монтаж на нова дървена дограма - правоъгълен
прозорец с правоъгълна каса, с двуслоен стъклопакет с
външно стъкло 4мм матирано, вътрешно 4mm
нискоемисийно, във вътрешните дворове

м

2

71.06

6

6

12

Доставка и монтаж на нова дървена дограма с арковидна
каса: с двоен стъклопакет, външно стъкло 4мм бяло,
вътрешно 4mm нискоемисийно

м

2

8.48

13

Доставка и монтаж на нова дървена дограма с
кръгла/овална каса: с двоен стъклопакет, външно стъкло
4мм бяло, вътрешно 4mm нискоемисийно

м

2

14.25

14

Доставка и монтаж на елементи за дървена втора каса, Побразна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата
каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /

м

1200.00

15

Доставка и монтаж на ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и
швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл при вградени
втори каси

м

300.00

16

Доставка и монтаж на нови дървени каси, дограма
книгохранилище

м

250.00

17

Реставрация/Консервация на съществуващи дървени каси
200 мм

м

18

Консервация на дървени первази около прозорци 12 mm

м

1200.00

м

310.00

м

300.00

м'

360.00

19
VI-4
20
21
VII
22
23

Доставка и монтаж на алуминиев водобран с дървена
капачка (скрити метални части) - вграден
Пола от поцинкована ламарина
Демонтаж на съществуваща обшивка от ламарина
Доставка и монтаж на поцинкована ламарина с ширина до 35
см при прозорците
РАЗНИ
Извозване на демонтирани врати и дограма (прозоречни
крила) до депо
Извозване и депониране на строителни отпадъци

м

2

м3

1200.00

1220.00
100.00

Прогнозна стойност без ДДС:
Допълнителни непредвидени разходи 5%:
Обща прогнозна стойност без ДДС:
ДДС 20%
Обща прогнозна стойност с ДДС:

Автентичната дървена двукатна дограма се подменя с дървена дограма (бор) с трислоен профил и двоен стъкло
пакет с К стъкло или еквивалентно. Дървената част трябва да е със защитна импрегнация и повърхностно
покритие от екологични бои и лакове на водна основа. Запазва се оригиналното членение и детайл на дограмите,
както и арковидната форма на прозорците. При различните строителни периоди на сградата се наблюдава разлика
в конструкцията на арковидните прозорци. През I-вия строителен период арковидните прозорци са с арковидна
каса, а през II-рия и III-тия - с права каса. При подмяната на дограмата е необходимо да се запази същото
решение. Предвижда се, съгласно съгласувания от НИНКН проект, подмяната на дограмата да се извърши по
установената вече практика при знаковите сгради - чрез вграждане на нова вторична декоративна дървена каса в
съществуващата каса на стария прозорец за покриване на дефектите. Касите на прозорците при книгохранилището
ще бъдат нови, които ще заменят металната дограма.

Основни характеристики на дограмата:
Трислойната дървена дограма се изработва с профили по евростандарт IV 68 или еквивалентен, която
представлява трислойно слепени профили, клинозъбно снадени, изчистени от чепове и дефекти. Дървесината
задължително е предварително изсушена /допустима влажност на профилите – 10 + 2%/.

Система: 68 mm – вграждане в стара каса
Дървесина: Бор – клинозъбно съединен профил
Покритие: грунд / боя
Остъкляване: 4 мм бяло – 4 мм Ка или еквивалентно – 24 мм,
6 мм бяло – 4 мм Ка или еквивалентно – 24 мм,
4 мм мат – 4 мм Ка или еквивалентно – 24 мм
Обков: Maco, Austria или еквивалент
Водобран: Gutmann, Germany или еквивалент - вграден алуминиев с дървена капачка и скрити метални части.
Работни усилия: Клас 1 съгласно БДС EN 14351-1:2006+А1:2010 "Врати и прозорци. Стандарт за продукт,
технически характеристики" или еквивалентно;
Механична якост: Клас 2 съгласно EN 1192 или еквивалентно, съгласно БДС EN 13115 или еквивалент;
Функционална трайност: Клас 2 съгласно БДС EN 12400 "Механична дълготрайност" или еквивалентно ;
Реакция на огън, съгласно БДС EN 13501-2 или еквивалент;
Въздухопропускливост: Клас 4 съгласно БДС ЕN 12207:2003 "Врати и прозорци. Въздухопроницаемост .
Класификация" или еквивалентно;
Уплътняване срещу силен дъжд: Клас -9А съгласно БДС ЕN 12208:2003 "Водонепропускливост" или еквивалентно;
Издръжливост на натоварване от вятър: Клас С5 съгласно БДС EN 14351-1/NА "Врати и прозорци Стандарт за
продукт, технически характеристики" или еквивалентно.

Звукоизолация: 32 dB - 36 dB (прозорец, стъклопакет) съгласно БДС EN 12354-3 или еквивалент, БДС EN 12758 или
еквивалент, БДС EN 140-3 или еквивалент и БДС EN 717-1 или еквивалент (нормативно определени) и Наредба №
4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за
правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
(ДВ, бр. 6 от 2007 г.), ЗУТ.
Коефициент на топлопроводимост: Ust=1,1 W/m2K; Uw=1,0 W/m2K (прозорец, стъклопакет) съгласно
Наредба 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност - топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
Дограмата трябва да е тествана за въздухонепроницаемост и водонепропускливост във външна лаборатория,
съгласно европейските норми – EN 1026 & EN12207 или еквивалентни; EN 1027 & EN12208 или еквивалентни; EN
12211 & EN12210 или еквивалентни.
Коефициентът на топлопреминаване през дограмата е в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 10077-1
или еквивалент.
Обковът трябва да отговаря на изискванията на стандарта БДС EN 13126 или еквивалент.

Пояснение на Възложителя във връзка с чл. 48 и чл. 49 от Закона за обществените поръчки:
Всяко посочване в настоящата количествена сметка, както и в Техническата спецификация на Възложителя на
конкретен модел, стандарт, процес, тип, патент, клас, име на търговски продукт или на производител, както и на
конкретна спецификация, техническа оценка или техническо одобрение следва да се чете и да се разбира с
добавка на думите „или еквивалентно".
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май/2019

ПОЗИЦИЯ

D0-1

РАЗМЕР

ИЗГЛЕД / ПЛАН

165/275 cm

ФАСАДА КОТА

ДВОР-3 ПАРТЕР

бр

1

m2

4.57m2

ЗАБЕЛЕЖКА
ФАЛЦОВА ДЪРВЕНА
ВРАТА ОТ МЪСИВЕН
ДЪБ С УПЛЪТНЕНИЕ.
ПОКРИТИЕ: БОЯ/ГРУНД
ЦВЯТ: БЯЛ

D0-1

ПОГЛЕД ОТ ВЪН.
ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ В
СПЕЦИФИКАЦИЯТА СА
САМО СХЕМАТИЧНИ.
ПРЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ
ОТ МЯСТО.

D0-2

102/240 cm

ДВОР-1 ПАРТЕР

1

2.46m2

ДВОР-1 ПАРТЕР

1

2.26m2

ДВОР-1 ПАРТЕР

1

2.04m2

D0-2

D0-3

102/220 cm

D0-3

D0-4

102/240 cm

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
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ПОЗИЦИЯ

D0-5

РАЗМЕР

ИЗГЛЕД / ПЛАН

ФАСАДА КОТА

ДВОР
ПАРТЕР
към австр.
посолство

96/275 cm

бр

1

m2

2.64m2

D0-5

ЗАБЕЛЕЖКА
ФАЛЦОВА ДЪРВЕНА
ВРАТА ОТ МЪСИВЕН
ДЪБ С УПЛЪТНЕНИЕ.
ПОКРИТИЕ: БОЯ/ГРУНД
ЦВЯТ: БЯЛ
ПОГЛЕД ОТ ВЪН.
ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ В
СПЕЦИФИКАЦИЯТА СА
САМО СХЕМАТИЧНИ.
ПРЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ
ОТ МЯСТО.

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АВТЕНТИЧНИ ВРАТИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ/ лист 01

май/2019

ПОЗИЦИЯ

D0-av-1

РАЗМЕР

175/425 cm

ИЗГЛЕД / ПЛАН

ФАСАДА КОТА

ЮГ

бр

m2

ПАРТЕР

1

7.60m2

ПАРТЕР
ЮЖЕН
РЕЗАЛИТ

1

7.14m2

ЗАПАД
ИЗТОК

D0-av-2

190/395 cm

ЗАБЕЛЕЖКА
Автентични дървени
входни врати за
реставрация двустранно по врата и
каса, вкл. праг от дъб,
Операции - почистване
от повърхностни
замърсявания;
отстраняване на
лакови покрития - по
механичен начин, по
химичен начин;
изравняване на цвета ;
китване;
профилактична
инсектицидна
обработка; нанасяне
на ново защитно
покритие на вратите
ПОГЛЕД ОТ ВЪН.
ПРЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ
ОТ МЯСТО.

D0-av-3

170/290 cm

ИЗТОК ПАРТЕР

3

14.61m2

D0-av-4

120/315 cm

СЕВЕРЕН ПАРТЕР
РЕЗАЛИТ

1

3.62m2

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Силиконова фуга
Перваз покриващ монтажен
луфт

Перваз покриващ стара и нова
дограма

Допълнителна каса покриваща
съществуващата

Дограма от трислойна дървесина
с две уплътнения на крилото и
декоративна шарка същата или
близка до съществуваща

Връзка между външна метална
обшивка и дограма

Нов подпрозоречен перваз

Перваз прикриващ монтажен
луфт

Зид

Перваз покриващ стара и нова
дограма

Дограма от трислойна дървесина
с две уплътнения на крилото и
декоративна шарка същата или
близка до съществуваща

Допълнителна каса покриваща
съществуващата

Перваз покриващ монтажен
луфт

Съществуваща каса
(възстановяване и освежаване )

Силиконова фуга

