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BGСофия:
Решение за откриване на процедура
Решение номер 1 от дата 16.02.2017 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121283500
BG411, ЕкоинженерингРМ ЕООД, бул. Ситняково 23, офис 317деловодство, За: инж. Славче
Ръсина, България 1505, София, Тел.: 02 9753117, Email: srasina@ecoengineeringrm.bg, Факс:
02 9753118
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.ecoengineeringrm.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://ecoengineeringrm.bg/bg/news/5.proceduri.html.
I.2) Вид на възложителя
Публичноправна организация
I.3) Основна дейност
Околна среда
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Публично състезание
IІI: Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
Изготвяне на задания за работни проекти и работни проекти за текущ ремонт и затваряне на
отворени минни изработки по обособени позиции
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=772658&newver=2&PHPSESSID=a973416bfcda54b11cb369e66f48f76b&header=&header=print
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IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
За всяка от обособените позиции определеният изпълнител следва да: 1. Изготви Задание за
Работен проект с основна цел: Текущ ремонт за трайно презатваряне на устията на отворените
минни изработки, с приобщаването им към околния релеф, по начин, непозволяващ
нерегламентирано проникване в тях. Изграждане на водоотливни съоръжения за управление на
дренирани руднични води и извеждането им извън изработките. 2. След разглеждане на
Заданието за работния проект от Консултативен съвет към Министерство на икономиката и
утвърждаването му от Министъра на икономиката, избраните изпълнители по всяка от
обособените позиции следва да изготвят Работен проект. Работните проекти да съдържат
необходимите проектни части, изискващи се в изпълнение на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 120000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
ДА
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 96000 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет
Изготвяне на задание за работен проект и работен проект за текущ ремонт и затваряне на
отворени минни изработки  Обособена позиция № 1  Обект “Бели Искър”, община Самоков ;
Стойност  7000 лв. Изготвяне на задание за работен проект и работен проект за текущ ремонт
и затваряне на отворени минни изработки  Обособена позиция № 2  Обект "Партизанска
(Кирилова) поляна", община Рила; Стойност  17000 лв.
V: Мотиви
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 
VI: Одобрявам
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=772658&newver=2&PHPSESSID=a973416bfcda54b11cb369e66f48f76b&header=&header=print
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обявлението за оповестяване откриването на процедура
VII: Допълнителна информация
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, Email: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП Жалба може да се подава в 10дневен срок от изтичането на
срока по чл. 100, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за
одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
16.02.2017 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Луко Маринов Маринов и Вельо Атанасов Илиев
VIII.2) Длъжност
Управители
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