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I. II. IV.
BGСофия: 27  Други услуги
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
ЕкоинженерингРМ ЕООД, бул. Ситняково № 23, За: Ива Ботева, България 1505,
София, Тел.: 02 9753116, Email: office@ecoengineeringrm.bg, Факс: 02 9753118
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ecoengineeringrm.bg.
Адрес на профила на купувача: www.ecoengineeringrm.bg.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна/и дейност/и на възложителя
Околна среда
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/
и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
“Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни
обекти в Република България за 2015 г. по обособени позиции”, ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ №

1 "Пробонабиране и лабораторни анализи на водни проби за

осъществяване на мониторинг по ПМС 74/1998 г. и на собствен мониторинг по
разрешителни за заустване" OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : "Технологичен контрол
на ИСОЗУРВ „Чора”, „Искра” и „Бялата вода” и на Линията за регенерационна
очистка на йонообменни смоли (ЛРОЙС) с. Елешница"
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: На територията на обектите и в лабораторията на изпълнителя
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението  предмет и количество
“Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни
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обекти в Република България за 2015 г. по обособени позиции”, ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ №

1 "Пробонабиране и лабораторни анализи на водни проби за

осъществяване на мониторинг по ПМС 74/1998 г. и на собствен мониторинг по
разрешителни за заустване", 608 бр. OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : "Технологичен
контрол на ИСОЗУРВ „Чора”, „Искра” и „Бялата вода” и на Линията за
регенерационна очистка на йонообменни смоли (ЛРОЙС) с. Елешница", 136 бр.
ІІ.1.5)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71900000
Описание:
Лабораторни услуги
ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
200134.9 BGN без ДДС
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Найниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг
НЕ
IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
ДА
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 647868 от 11.02.2015 г.
РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР № 13 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Пробонабиране и лабораторни
анализи на водни проби за осъществяване на мониторинг по ПМС 74/1998 г. и на
собствен мониторинг по разрешителни за заустване"
V.1)
Дата на сключване договора
16.03.2015 г.
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V.1.1)
Дата на решението за възлагане на поръчката
13.03.2015 г.
V.2)
Брой на получените оферти
1
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
ДИАЛ ООД ЕИК 000713270, ул. Никола Бонев № 7, район Кремиковци, България
1830, Бухово, Тел.: 02 9942240, Email: dial_ltd@abv.bg
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 184962.9 BGN без ДДС
V.5)
При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
ДОГОВОР № 14 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Технологичен контрол на
ИСОЗУРВ „Чора”, „Искра” и „Бялата вода” и на Линията за регенерационна очистка
на йонообменни смоли (ЛРОЙС) с. Елешница"
V.1)
Дата на сключване договора
16.03.2015 г.
V.1.1)
Дата на решението за възлагане на поръчката
13.03.2015 г.
V.2)
Брой на получените оферти
1
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
ДИАЛ ООД, ул. Никола Бонев № 7, район Кремиковци, България 1830, Бухово, Тел.:
02 9942240, Email: dial_ltd@abv.bg
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 15172 BGN без ДДС
V.5)
При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове
на ЕС
НЕ
VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) 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.
VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор
23.03.2015 г.
VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали
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обединения  и за членовете на обединението
ДИАЛ ООД, ЕИК 000713270
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Информация за сключен договор
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