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Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

Раздел I: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер:

121283500

бул. Ситняково № 23

София

Лице за контакт:

Екоинженеринг-РМ ЕООД

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1505

инж. Славче Ръсина

Електронна поща:

srasina@ecoengineering-rm.bg

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 2975317

+359 29753118

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL) www.ecoengineering-rm.bg
Адрес на профила на купувача: (URL) http://ecoengineering-rm.bg/bg/news/view/104.tekush-remont-za-

otvejdane-na-iztichashite-vodi-i-zatvaryane-na-otvoreni-minni-izrabotki.html

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане:

НЕ

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://ecoengineering-rm.bg/bg/news/view/104.tekush-remont-za-otvejdane-naiztichashite-vodi-i-zatvaryane-na-otvoreni-minni-izrabotki.html
Допълнителна информация може да бъде получена от:
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=795998&mode=view
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Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и
пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Околна среда

Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт за отвеждане на изтичащите води и затваряне на
отворени минни изработки по обособени позиции
II.1.1) Наименование:

II.1.2) Основен CPV код:

45453100

Референтен
номер: 2

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Строителство
II.1.4) Кратко описание:

Обект Сугарево, Щолна № 1 е със сечение 7,2m2 и GPS координати (N41° 33? 27.5?; E 23°
25? 59.0?; НМB 751m.Устието на щолната е отворено и незакрепено, пода е затлачен с
материал и е запълнен с вода. Има изтичане на руднични води с дебит до 1,5l/s.
Максимално измерена стойност за мощност на дозата външно гама - лъчение на входа на
щолната е от 0,25 до 0,32 ?Ѕv/h. По данни от провеждания мониторинг от „ЕкоинженерингРМ” ЕООД, съдържанията на естествени радионуклиди (естест. U = 163525Bq/m3, 09.2014г.)
в рудничните води, изтичащи от щолна № 1 са над ПДН. Обект „Бабешка река“ щолнята е с
видимо устие, обрасло и с неправилна форма, с неустановено точно направление на
изработката и без възможност за достъп в нея, поради опасност от пропадане. На
дълбочина от няколко метра се забелязва наличие на локва от руднични води. На около 10m
от устието, има изградена бетонова стена, частично разрушена.Целта на текущият ремонт е
трайно презатваряне на устието и отвеждане на течащите води.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 160615
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

да
Оферти могат да бъдат подавани за:

всички обособени позиции
II.2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2

Щолна № 1 в обект „Сугарево“, с. Сугарево, община

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=795998&mode=view
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Сандански, област Благоевград;
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 45453100
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG413

Основно място на изпълнение:

с. Сугарево, община Сандански
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

Обектът се намира на 8 km, северо-източно от гр. Мелник в землището на с. Сугарево и
във водосбора на р. Сугаревска, ляв приток на р. Мелнишка. Достъпът до щолнята е по
черен частично чакълиран път от гр. Мелник до с. Сугарево и по планинска пътека на
около 1km източно от селото. Щолна № 1 е със сечение 7,2m2 и GPS координати (N41° 33?
27.5?; E 23° 25? 59.0?; НМB 751m.
Обектът е открит е през 1969г., а проучването е извършено през периода 1969-1990 г.
със сондажи и една щолна. След прекратяването на уранодобива щолната не е
ликвидирана.
Устието на щолната е отворено и незакрепено, пода е затлачен с материал и е запълнен
с вода. Има изтичане на руднични води с дебит до 1,5l/s. Максимално измерена стойност
за мощност на дозата външно гама - лъчение на входа на щолната е от 0,25 до 0,32 ?
Ѕv/h. По данни от провеждания мониторинг от „Екоинженеринг-РМ” ЕООД, съдържанията на
естествени радионуклиди (естест. U = 163525Bq/m3, 09.2014г.) в рудничните води,
изтичащи от щолна № 1 са над ПДН определени в Наредба №1 от 15.11.1999 г. за норми за
целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от
урановата промишленост в Република България.Целта на текущият ремонт е трайно
затваряне на устието на отворена минна изработка и приобщаването и към околния релеф,
по начин непозволяващ нерегламентирано проникване в нея, улавяне на изтичащите
руднични води и отвеждане им в най - близкото дере.
Важно е да се отбележи, че изпълнението на настоящият проект ще се приеме, след
представяне от изпълнителя на сертификат от акредитирана лаборатория, доказващ липса
на стойности по радиационни показатели над определените в Наредба №1 от 15.11.1999 г.
за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на
последствията от урановата промишленост в Република България.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

ДА

Име: Качество
Тежест: 21

на изпълнение – П1

Тежест:

40

60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83481
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Начална дата: 28/08/2017 (дд/мм/гггг) / Крайна дата: 31/10/2017 (дд/мм/гггг)
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=795998&mode=view
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не
Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не
II.2.14) Допълнителна информация:

II.2) Описание 1
II.2.1) Наименование: 2

Щолна № 2 в обект „Бабешка река”, с. Горно Краище,
община Белица, област Благоевград.

Обособена позиция
номер: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 45453100
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG413

Основно място на изпълнение:

с. Горно Краище, община Белица
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания)

Обект „Бабешка река“ се намира в землището на с. Горно Краище - Община Белица (около
1кm северо-източно от селото) в долината на река Бабешка, ляв приток на р. Черна
Мест. До Щолня № 2 се достига по черен път на около 1,0km североизточно от селото.
Пътят върви успоредно срещу течението на р. Бабешка, като я пресича на две места.
Достъпът до устието на щолнята е на около 50-60m по сухо дере в ската, вляво от
черния път.
При направеното посещение и оглед през април 2016г., щолнята е с видимо устие,
обрасло и с неправилна форма, с неустановено точно направление на изработката и без
възможност за достъп в нея, поради опасност от пропадане. На дълбочина от няколко
метра се забелязва наличие на локва от руднични води. На около 10m от устието, по
данни от заданието, има изградена бетонова стена, частично разрушена.
Целта на текущият ремонт е трайно презатваряне на устието на отворената минна
изработка с приобщаването и към околния релеф, по начин непозволяващ нерегламентирано
проникване в изработките и улавяне на изтичащите руднични води и отвеждане им в най близкото дере.
Важно е да се отбележи, че изпълнението на предвидените дейности в настоящия проект
ще се приеме, след представяне от изпълнителя на сертификат от акредитирана
лаборатория, доказващ липса на стойности по радиационни показатели над определените в
Наредба №1 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност
при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

ДА

Име: Качество
Тежест: 21

на изпълнение – П1

Тежест:

40

60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 77134
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност
на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Начална дата: 28/08/2017 (дд/мм/гггг) / Крайна дата: 31/10/2017 (дд/мм/гггг)
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=795998&mode=view
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Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не
II.2.14) Допълнителна информация:

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие
III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални
или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Неприложимо

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

НЕ

Неприложимо

Изисквано минимално/ни ниво/а:2

не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

НЕ

1. Участниците следва да притежават удостоверение за регистрация в Централен
професионален регистър на строителя съгласно ЗКС за обекти четвърта група, с талон за
платена такса за 2017 г. 2. Участниците следва да разполагат с технически възможности и
с персонал за изпълнение на поръчката, в това число:
- Технически ръководител - инженер в една от следните професионални направления – минно
дело и геология; хидротехническо строителство; тунелно строителство.
- Отговорник радиационна защита – със свидетелство за преминато обучение, издадено от
акредитиран учебен център.
Не се допуска съвместяване на двете позиции от едно лице от екипа на участника.
3. През последните пет годинида са изпълнили успешно поне един договор с предмет,
идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка. За идентичен или сходен предмет
се счита строителство по смисъла на ЗОП с обект техническа ликвидация, техническа
рекултивация, текущ ремонт на затворени минни изработки.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с
увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=795998&mode=view
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III.2) Условия във връзка с поръчката

2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Съгласно документацията за участие, техническите спецификации на Възложителя и офертата
на изпълнителя
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:

ДА

Раздел IV:Процедура
IV.1) Описание
IV.1.1)Вид процедура:

Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ

Обосновка за избор на ускорена процедура:
IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение:

НЕ

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:

НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти:

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:

не
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата:

10/08/2017 (дд/мм/гггг)

Местно време:

17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=795998&mode=view
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Дата:
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1

BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 4
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/08/2017 (дд/мм/гггг) Местно време:
Място:

11:00 (чч:мм)

София, бул. Ситняково № 23, офис 317

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата, техни
упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VI: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

Електронна поща:

Пощенски код:

1000

cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 29884070

+359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=795998&mode=view
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В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони
1

моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2

в приложимите случаи

3

моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4

ако тази информация е известна

5

моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6

доколкото информацията е вече известна

7

задължителна информация, която не се публикува

8

информация по избор

9

моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10

моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11

само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана
за участие в състезателна процедура

14

ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази
информация, ако тя вече е известна

15

моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16
17

задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18

само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19

ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20

може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21

може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=795998&mode=view
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