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BGгр. София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЕкоинженерингРМ ЕООД, бул. Ситняково № 23, ет.2, офис 317  деловодство, За: Славче Ръсина, Атанас Меченов, България
1505, гр. София, Тел.: 02 9753116, Email: office@ecoengineeringrm.bg, Факс: 02 9753118
Място/места за контакт: бул. Ситняково № 23, ет.2, офис 317  деловодство
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ecoengineeringrm.bg.
Адрес на профила на купувача: www.ecoengineeringrm.bg.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
При изпълнението на Договора за обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на задания и работни проекти за укрепване и
затваряне на отворени минни изработки на обекти Рудник "Пробойница", Шахта "Смоляновци" и Рудник "Бялата вода",
избраният изпълнител следва да изготви:  Задание за работен проект и работен проект за укрепване и затваряне на отворени
минни изработки на обект Рудник "Пробойница";  Задание за работен проект и работен проект за укрепване и затваряне на
отворени минни изработки на обект Шахта "Смоляновци";  Задание за работен проект и работен проект за укрепване и затваряне
на отворени минни изработки на обект Рудник "Бялата вода". Изготвяне на задания за работни проекти и работни проекти за
презатваряне на отворените минни изработки по посочените обекти е с основна цел: трайно презатваряне на устията на
отворените минни изработки, с приобщаването им към околния релеф, по начин на изпълнение, непозволяващ нерегламентирано
проникване в изработките. Въз основа на ПМС 74/1998 г., разработените задания за изготвяне на работни проекти се разглеждат и
приемат от Консултативен съвет към Министерство на икономиката, и се утвърждават от Министъра на икономиката. След
утвърждаването им стартира изготвянето на работните проекти, които се приемат и утвърждават по същия ред. При изготвяне на
заданията за работните проекти, изпълнителят следва да установи собствеността на терена в района на съответните отворени
минни изработки, с оглед на необходимостта от бъдещи процедури по преотреждане на терена и преминаване през чужди имоти
или закупуването им, както и да получи необходимите документи (скици), удостоверяващи собствеността на имотите (частни,
общински, държавен горски фонд и др.) На фаза изготвяне на задание изпълнителят следва да извърши и необходимото
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геодезическо заснемане за целите на проектирането и строителството. Със заданието избраният изпълнител следва да определи:
изискванията към обекта, фазите на проектиране и необходимите проектни части. Изготвените работни проекти следва да бъдат
съобразени с приложимата към тях действаща нормативна уредба. Работните проекти следва да се изготвят съгласно
изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и всички актове по прилагането му,
както и приложимите нормативни актове според статута на имотите, в които попадат обектите.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
71210000
Описание:
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Съгласно документацията за участие, публикувана на интернет страницата на дружеството
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
25000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Рудник "Пробойница", Шахта "Смоляновци" и Рудник "Бялата вода"
NUTS:
BG
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Участникът следва да представи:1. Aдминистративни сведения  образец № 1;2. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47,
ал.9 от ЗОП —образец №2;3. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за ползване на подизпълнители  по образец № 3; 4.
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  образец № 4; 5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6–образец № 5; 6. Справка
за персоналаобразец №6; 7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12–образец № 7; 8. Техническо предложение образец №8; 9. Ценова
оферта– образец № 9; 10.Удостоверения на лицата от екипа на участника съгласно изискванията на Раздел II, т. 6 от
документацията за участие:  удостоверение за пълна проектантска правоспособност в областта Минно дело и геология; 
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удостоверение за пълна проектантска правоспособност в областта Геодезия и приложна геодезия;  удостоверение за пълна
проектантска правоспособност в областта Водно строителство.  удостоверение на специалист с правоспособност за проектиране
на пробивновзривни работи (ПВР). 11. Застрахователна полица за задължителна застраховка по чл. 171 от ЗУТ; 12.Нотариално
заверено споразумение за обединение, в случай, че участникът в процедурата е обединение, съдържащо упълномощаване на
представляващия обединението. 13. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че участникът в процедурата се представлява от
трето лице, различно от законния му представител(и); 14. Списък на документите, подписан и подпечатан от участника.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически найизгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
 Цена (Ц)  с тежест 70 %.  Срок за изготвяне на заданията (СЗ)  с тежест 15 %  Срок за изготвяне на работните проекти (СП) 
с тежест 15 %
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
08/05/2015 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Документацията за участие, в т.ч.приложения  образци, са публикувани на интернет страницата на "ЕкоинженерингРМ" ЕООД
www.ecoengineeringrm.bg. Предложенията следва да бъдат получени в срок на адреса на Възложителя – гр. София, бул.
"Ситняково” № 23, ет.2, офис 317. Всеки участник има право да предложи само една оферта, не се приемат варианти. Гаранцията
за участие е в размер на 380 лв., платими по банков път по сметка на "ЕкоинженерингРМ" ЕООД в УниКредит Булбанк, IBAN:
BG60 UNCR 7000 1521 7870 79, BIC код UNCRBGSF или чрез банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност
не помалко от 90 дни след датата на подаване на офертата.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
08/05/2015
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