7/14/2017

Съдържание на документ

00545-2017-0002
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-София:
Решение за откриване на процедура
Решение номер 12 от дата 13.07.2017 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121283500
BG411, Екоинженеринг-РМ ЕООД, бул. Ситняково 23, офис 317-деловодство, За: инж. Славче
Ръсина, България 1505, София, Тел.: 02 9753117, E-mail: srasina@ecoengineering-rm.bg, Факс:
02 9753118
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.ecoengineering-rm.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://ecoengineering-rm.bg/bg/news/view/104.tekushremont-za-otvejdane-na-iztichashite-vodi-i-zatvaryane-na-otvoreni-minni-izrabotki.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
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=795997&newver=2&PHPSESSID=17471a7488eff6e56d80bc0eefcb1d75&header=&header=p… 1/4
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Текущ ремонт за отвеждане на изтичащите води и затваряне на отворени минни изработки по
обособени позиции
IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Обект Сугарево 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. 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. Критерии за подбор: 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. Участникът следва
да разполага с технически възможности и с персонал за изпълнение на поръчката, в това
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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 години е изпълнил е 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
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: 160615 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
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
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, E-mail: 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. 4 от ЗОП Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на
срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за
одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
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VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
13.07.2017 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Луко Маринов Маринов и Вельо Атанасов Илиев
VIII.2) Длъжност
Управители
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