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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:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
С възлагането на поръчката с предмет: "Доставка на два броя потопяеми дренажни
помпи на помпена станция към обект "Хвостохранилище Бухово", Възложителят
цели подмяна на помпи със следните параметри и при следните условия: •
Геодезична денивелация – Нг = 59.30 m; • Напорен тръбопровод – стоманен Ф108 х 6
mm с обща дължина Lо=336 m; • Водно количество  Qор = 13 15 l/s; • Необходим
(минимален) напор на помпата – Hнеобх. = 83m; • Място на монтаж – черпателна
шахта в стоманобетонов резервоар на дълбочина 4.90 м със сухо помещение над
резервоара. • Работна дълбочина на водата в резервоара – 2.30 m. • Максимална
дълбочина на водния слой в резервоара при авария – 4.00 m. • Флуид – дренажна
вода с pH = 7  8, високо съдържание на сулфати, метални йони и абразивни пясъчни
частици. • Вид на помпите: дренажни потопяеми, трифазни, за агресивна среда.
Необходимо е да са от износоустойчив материал, предвид наличието на абразивни
пясъчни частици в дренажната вода. • Режим на работа на помпите – периодично
Траб. = 8 h в денонощие 1 път през 23 дни. • Гаранция за оборудването  минимум
12 месеца, с осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
42000000
Описание:
Машини за промишлена употреба
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
2 броя потопяеми дренажни помпи със спецификации, посочени в настоящата
публична покана и в документацията за участие, публикувана на интернет
страницата на дружеството
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9043413&PHPSESSID=ea7838f9b7baeb690b20ab2b6b7515c0&tab=&act=&header=&header=print
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МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. София
NUTS:
BG
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Право на участие в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо
или юридическо лице, както и техни обединения, което представи оферта в срок,
съдържаща следните документи: 1. Административни сведения  Образец № 1 2.
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от лицата по чл. 47, ал.4 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.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12–образец № 6; 7. Техническо предложение образец
№7; 8. Ценова оферта– образец № 8; 9. Сертификат за управление на качеството ISO
9001:2008 на производителя на помпите; 10. Нотариално заверено споразумение за
обединение, в случай, че участникът в процедурата е обединение, съдържащо
упълномощаване на представляващия обединението. 11. Нотариално заверено
пълномощно, в случай, че участникът в процедурата се представлява от трето лице,
различно от законния му представител(и); 12. Списък на документите, подписан и
подпечатан от участника.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Найниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
10/07/2015 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.3, офис 317. Всеки участник има право да
предложи само една оферта, не се приемат варианти.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
10/07/2015
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9043413&PHPSESSID=ea7838f9b7baeb690b20ab2b6b7515c0&tab=&act=&header=&header=print
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