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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, ет3, 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:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
При изпълнението на Договора за обществена поръчка с предмет:"Изготвяне на
задание за работен проект и работен проект за затваряне на отворени минни
изработки в районите на участък „Искра“, обект „Бабешка река“, рудник „Дружба 1 и
2“, обект „Мелник“, обект „Сугарево“ и участък „Сенокос“, избраният изпълнител
следва да изготви:  Задание за работен проект и работен проект за укрепване и
затваряне на отворени минни изработки по посочените обекти, с основна цел: трайно
презатваряне на устията на отворените минни изработки, с приобщаването им към
околния релеф, по начин на изпълнение, непозволяващ нерегламентирано
проникване в изработките. Въз основа на ПМС 74/1998 г., разработените задания за
изготвяне на работни проекти се разглеждат и приемат от Консултативен съвет към
Министерство на икономиката, и се утвърждават от Министъра на икономиката. След
утвърждаването им стартира изготвянето на работните проекти, които се приемат и
утвърждават по същия ред. При изготвяне на заданията за работните проекти,
изпълнителят следва да установи собствеността на терена в района на съответните
отворени минни изработки, с оглед на необходимостта от бъдещи процедури по
преотреждане на терена и преминаване през чужди имоти или закупуването им,
както и да получи необходимите документи (скици), удостоверяващи собствеността
на имотите (частни, общински, държавен горски фонд и др.) На фаза изготвяне на
задание изпълнителят следва да извърши и необходимото геодезическо заснемане за
целите на проектирането и строителството. Със заданието избраният изпълнител
следва да определи: изискванията към обекта, фазите на проектиране и необходимите
проектни части. Изготвените работни проекти следва да бъдат съобразени с
приложимата към тях действаща нормативна уредба. Работният проект следва да се
изготви съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, ЗУТ и всички актове по прилагането му, както и
приложимите нормативни актове според статута на имотите, в които попадат
обектите.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051531&PHPSESSID=a8d8bf769d270e191b188188419f5ff5&tab=&act=&header=&header=print
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71210000
Описание:
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Съгласно документацията за участие, публикувана на интернет страницата на
дружеството
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
66000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
По местонахождението на обектите и в офиса на Изпълнителя
NUTS:
BG
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически
възможности и квалификация: 1.1. Участникът следва през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно минимум
1 (един) обект с предмет*, сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка. *За
обект с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка се счита
проектиране в областта на минното дело и/или геология. 1.2. Участникът да
разполага със следния екип:  проектант с пълна проектантска правоспособност в
област "Минно дело и геология"или еквивалентна;  проектант с пълна проектантска
правоспособност в област "Геодезия и приложна геодезия"или еквивалентна; 
проектант с пълна проектантска правоспособност в област "Водно строителство" или
еквивалентна. 1.3. Участникът следва да е сертифициран по стандарти ISO 9001:2008
или еквивалент на тях, с обхват проектиране. 2. За доказване на техническите
възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: 2.1.
Списък на изпълнените услуги сходни или еднакви с предмета на поръчката през
последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата (съгласно Образец
№ 9). Към списъка се прилагат и: а) посочване на публичните регистри, в които се
съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която
информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове,
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на
строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на
услугата, както и дали е изпълнена в съответствие с нормативните изисквания;
удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в)
копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените
строителни дейности; 2.2. Списък (съгласно Образеца № 10) на лицата за
осигуряване на изискванията по т. 1.1. Списъкът следва да съдържа имената,
длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на публичната покана, както
и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово,
гражданско, друго), както и описание на дипломите или други документи за
придобита квалификация; 2.3 Заверено копие на Удостоверение за пълна
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051531&PHPSESSID=a8d8bf769d270e191b188188419f5ff5&tab=&act=&header=&header=print
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проектантска правоспособност на проектантите от екипа на участника. Когато
участникът е обединение, документите се представят от участника/ците в
обединението, който/които ще извършва/т проектирането, съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено
в договора за създаване на обединението. Чуждестранните лица представят
удостоверение за наличие на регистрация в професионален регистър на съответната
държава, в която са установени, издадено от компетентен орган съгласно
националния му закон, съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП. 2.4. Заверено копие от
сертификат за система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008
или еквивалент, с обхват проектиране.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Найниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
30/03/2016 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. Отварянето на офертите ще се
извърши в публично заседание на 31.03.2016 г., 11.00 часа в офиса на дружеството на
бул. "Ситняково"№23 при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
30/03/2016
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