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BGгр. София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"ЕкоинженерингРМ" ЕООД, бул. Ситняково № 23, ет.2, офис 203  деловодство, За:
Петър Кованлъшки; Атанас Меченов, България 1505, гр. София, Тел.: 02 9753117, E
mail: office@ecoengineeringrm.bg, Факс: 02 9753118
Място/места за контакт: бул. Ситняково № 23, ет.2, офис 203  деловодство
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ecoengineeringrm.bg.
Адрес

на

профила

на

купувача:

http://www.ecoengineering

rm.bg/bg/news/view/38.predproektniprouchvaniyazaupravlenieiprechistvanena
voditeotshtolna%E2%84%969.html.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от щолна № 9 на
бившето рудоуправление "Дружба", с. "Елешница".Основната цел на поръчката е да
се обосноват, разработят и предложат принципни решения с варианти за управление
на водите и включването им в схема за пречистване със съответната технология, за
недопускане на замърсяване с радионуклиди, тежки метали и химични съединения
на повърхностно течащи води в района на щолна N 9, а именно р. Златарица. Очаква
се изпълнението на предпроектните проучвания да доведе до: отчитане
целесъобразността от предложените решения с варианти за управление на водите, за
предотвратяване на възникването на здравноекологичен риск за населението;
устройствени проучвания за определяне разположението на площадката на
основното съоръжение и техническата инфраструктура при предложените решения с
варианти за управление на водите; изясняване и обосновка обхвата и съдържанието
на предпроектната разработка; събиране информация и документи необходими за
проектирането, при съблюдаване и на чл. 12 от Наредба N 4 от 21.05.2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; изясняване собствеността и
избор на площадка за основното съоръжение, която по своите характеристики да
отговаря на целите на заданието за изготвяне на работен проект; предлагане на
варианти и изясняване собствеността на имотите през които ще премине
техническата инфраструктура/ външно електро захранване, път до площадката,
външен водопровод и външна канализация; варианти за технологичните стъпала на
пречиствателното съоръжение; техникоикономическа обосновка на предлаганите
варинати и задание за Работен проект за изграждане на пречиствателно съоръжение.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
71210000, 90733400
Описание:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9036914&PHPSESSID=5437c19caa64531bc747c396ae994184&tab=&act=&header=&header=print
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Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
Услуги по пречистване на повърхностни води
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Съгласно документацията за участие, публикувана на интернет страницата на
дружеството
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
38000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
обект "Елешница",с. Елешница, община Разлог
NUTS:
BG
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Участникът следва да представи:1. Aдминистративни сведения  образец № 1;2.
Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП —образец №2;3.
Декларация по чл.56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване на подизпълнители  образец №
3;4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  образец №
4;5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6–образец № 5;6. Справка за персоналаобразец
№6;7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12–образец № 7;8. Техническо предложение
образец №8;9. Ценова оферта– образец № 9;10.Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност;11. Застрахователна полица за задължителна застраховка по чл. 171
от ЗУТ;12.Нотариално заверено споразумение за обединение, в случай, че
участникът в процедурата е обединение, съдържащо упълномощаване на
представляващия обединението;13. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че
участникът в процедурата се представлява от трето лице, различно от законния му
представител(и);14. Списък на документите, подписан и подпечатан от участника.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Найниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
11/12/2014 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.
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9036914&PHPSESSID=5437c19caa64531bc747c396ae994184&tab=&act=&header=&header=print

2/3

12/2/2014

Съдържание на документ

Предложенията следва да бъдат получени в срок на адреса на Възложителя – гр.
София, бул. "Ситняково” № 23, ет.2, офис 203. Всеки участник има право да
предложи само една оферта, не се приемат варианти. Гаранцията за участие е в
размер на 380 лв., платими по банков път по сметка на "ЕкоинженерингРМ" ЕООД в
УниКредит Булбанк, IBAN: BG60 UNCR 7000 1521 7870 79, BIC код UNCRBGSF
или чрез банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност не по
малко от 90 дни след датата на подаване на офертата.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
11/12/2014

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9036914&PHPSESSID=5437c19caa64531bc747c396ae994184&tab=&act=&header=&header=print
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