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BGСофия:
РЕШЕНИЕ
Номер: 2 от 16.03.2016 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 14 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
ЕкоинженерингРМ ЕООД, бул. Ситняково № 23, За: инж. Славче Ръсина, България
1505, София, Тел.: 02 9753118, Email: office@ecoengineeringrm.bg, Факс: 02 9753118
Място/места за контакт: София, бул. Ситняково № 23, офис 317деловодство
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ecoengineeringrm.bg.
Адрес

на

профила

на

купувача:

http://www.ecoengineering

rm.bg/bg/news/5.proceduri.html.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Околна среда
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 16, ал. 8 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/
на конкурса за проект
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=720091&newver=2&PHPSESSID=7cfaa505b985d7c196710c011b4b1124&header=&header=print
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Обществена поръчка за избор на изпълнител за :"Почистване и текущ ремонт на
отбивен канал за високи води от "Манастирско дере" към обект "Хвостохранилище
Бухово", гр. Бухово". Поръчката предвижда почистване и ремонтни работи на канала
и има за цел да възстанови нарушената монолитна бетонова облицовка (странични
стени и дъно) на канала в участъка с трапецовидно напречно сечение, след края на
баражна стена № 1 до т. 26 и укрепване оттока на канала в неговия край, където
напречното сечение на канала е с правоъгална форма и облицовката е от готови
стоманобетонови панели. Изпълнението на СМР ще се извърши на два етапа, като
изпълнението на втория етап ще се осъществи след придобиване собствеността на
последния 105 метров участък от канала. Обектът ще се изпълнява по реда на чл.151,
ал.1, т.2 от ЗУТ.
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)
"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ
V: МОТИВИ
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 
VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
16.03.2016 г.
Възложител
Трите имена: Красимир Георгиев Витанов и Луко Маринов Маринов
Длъжност: Управители
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