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BGгр. София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЕкоинженерингРМ ЕООД, бул. Ситняково № 23, ет.3, 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.3, 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:
"Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект"
Реконструкция на хвостохранилище Бухово  II етап" вквлючва дейности, свързани с
анализ на изпълнението и текущото състояние на обект "Реконструкция на
хвостохранилище Бухово  II етап", сортиране и окомплектоване на строителната
документация за обекта, изготвяне на технически паспорт, заснемане и проверка на
геодезически даанни за подобектите от строежа, изготвяне на доклад за въвеждане на
обекта в експлоатация и организиране на въвеждането на обекта в експлоатация
съгласно ЗУТ и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за
участие.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
71530000
Описание:
Строителни консултантски услуги
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Съгласно документацията за участие, публикувана на интернет страницата на
дружеството
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
58000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. София
NUTS:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042768&PHPSESSID=d487cfa34de2b2e04d074f60e89f2343&tab=&act=&header=&header=print
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Право на участие в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо
или юридическо лице, както и техни обединения, което: 1. Притежава удостоверение
за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ; 2. Застрахован е по чл. 171
от ЗУТ; 3. Изпълнявало е през последните три години строителен надзор / респ. като
Инженер консултант на обекти, изпълнявани по ФИДИК договорни условия; 4.
Извършвало е строителен надзор на обекти, изпълнявани при условията на среда с
източници на йонизиращи лъчения; 5. Притежава сертификат за управление на
качеството ISO 9001:2008 с обхват консултантски услуги в областта на
строителството и/или строителен надзор или еквивалентен; 6. Притежава сертификат
за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2005 или
еквивалентен. 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. Справка за изпълнените договори за строителен надзор и консултантски
услуги в строителството за последните три години, с доказателства съгласно чл. 51,
ал.4 от ЗОП по отношение на изискванията за изпълнение на договори като инженер
консултант по ФИДИК договорни условия и като строителен надзор на обекти с
ИЙЛ  образец № 7; 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12–образец № 8; 9. Техническо
предложение образец №9; 10. Ценова оферта– образец № 10; 11. Удостоверение за
извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ; 12. Сертификат за преминат
курс на обучение по ФИДИК Договорни условия на Ръководителя на екипа на
консултанта; 13. Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват
консултантски услуги в областта на строителството и/или строителен надзор или
еквивалентен; 14. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда
ISO 14001:2005 или еквивалентен; 15. Застрахователна полица за задължителна
застраховка по чл. 171 от ЗУТ; 16. Нотариално заверено споразумение за
обединение, в случай, че участникът в процедурата е обединение, съдържащо
упълномощаване на представляващия обединението. 17. Нотариално заверено
пълномощно, в случай, че участникът в процедурата се представлява от трето лице,
различно от законния му представител(и); 18. Списък на документите, подписан и
подпечатан от участника.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически найизгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Цена с тежест 70 %; Срок за изпълнение с тежест 30 %
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
19/06/2015 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
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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.3, офис 317. Всеки участник има право да
предложи само една оферта, не се приемат варианти.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
19/06/2015
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