6/27/2016

Съдържание на документ

BGСофия
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата
319
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
23.06.2016 г.
Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 121283500
BG411, ЕкоинженерингРМ ЕООД, бул. Ситняково № 23, За: Славче Ръсина, България 1505,
София, Тел.: 02 9753117, Email: srasina@ecoengineeringrm.bg, Факс: 02 9753118
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.ecoengineeringrm.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ecoengineeringrm.bg/bg/news/6.publichni
pokaniporachkinastoinostpochl20al3otzop.html.
Обект на поръчката
Строителство
Обща прогнозна стойност на поръчката
130000 лв. без ДДС
Предмет на поръчката
"Ремонтновъзстановителни работи на обект: ЕТД Балкан ООД. Техническа ликвидация на
хоризонтални минни изработки и подземен шахтов комплекс. Укрепване и затваряне на
отворени минни изработки. Подобекти: Щолна 3/ Участък "Пробойница"; Щолна 3а/
Участък "Пробойница"; Щолна 4/ Участък "Пробойница"; Щолна 5 /Участък "Хижата";
Щолна 6/Участък "Еленов дол" Работният проект е изготвен в съответствие с изискванията
на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като са
представени проектни части, обезпечаващи извършването на строителноремонтните
работи при съблюдаване на изискванията на Инвеститора, и действащата нормативна
уредба за безопасни и здравословни условия на труд. Изготвени са проектни решения за
трайно презатваряне на устията на отворените минни изработки, с приобщаването им към
околния релеф, по начин на изпълнение, непозволяващ нерегламентирано проникване в
изработките. За основа на проектните решения и определяне количествата на земните
работи е използвана направената геодезична снимка на актуалното състояние на всеки от
подобектите. Подробно описание на проектните части и предвиденото в проекта е
представено в Техническите спецификации към поръчката  Приложение № 1 към
настоящата обява. Участниците трябва да отговарят на следните изисквания, посочени в
обявата за събиране на оферти: 1. Участникът следва да притежава внедрена система за
управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват 
строителство (или еквивалентeн сертификат) За доказване на съответствието с това
изискване участникът представя заверено копие на сертификат за управление на качеството
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по съответния стандарт. 2. Участникът следва да разполага със следния екип от експерти,
отговарящ за изпълнението на поръчката: • Технически ръководител на обекта – инженер в
едно от следните професионални направления – минно дело и геология; хидротехническо
строителство или еквивалентно; • Отговорник радиационна защита – притежаващ
свидетелство за преминато обучение, издадено от акредитиран учебен център или
еквивалентно; • Специалист ПВР – притежаващ свидетелство за придобита
правоспособност за работа с взривни материали или еквивалентно. За доказване на
съответствието с това изискване на основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП участникът прилага
списък на експертите, които ще изпълняват поръчката, в който е посочена професионална
компетентност на лицата и съответни документи, доказващи квалификацията им. 3.
Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на
строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2
от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора категория,
четвърта група или да притежава такава регистрация в професионален или търговски
регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица. За
доказване на съответствието с това изискване участникът представя заверено копие на
валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в Република
България за изпълнение на строежи от четвърта група, втора категория или Декларация или
Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно
съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или
юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни
и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в
регистъра (съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗКС)
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
45000000
Описание:
Строителни и монтажни работи
Срок за получаване на офертите
08/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
НЕ
Друга информация
Офертата на участника се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис: За участие в
обществена поръчка с предмет: "Ремонтновъзстановителни работи на обект: ЕТД Балкан
ООД. Техническа ликвидация на хоризонтални минни изработки и подземен шахтов
комплекс. Укрепване и затваряне на отворени минни изработки. Подобекти: Щолна 3/
Участък "Пробойница"; Щолна 3а/ Участък "Пробойница"; Щолна 4/ Участък
"Пробойница"; Щолна 5 /Участък "Хижата"; Щолна 6/Участък "Еленов дол" Информация
за участника: Име на участника (включително участниците в обединението, ако е
приложимо), адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща. Офертите ще бъдат отворени
в заседание на 11.07.2016 г. от 11.00 ч. в офиса на "ЕкоинженерингРМ" ЕООД, гр. София,
бул. "Ситняково" № 23, ет. 3, офис 317. На заседанието могат да присъстват представители
на лицата по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.
Дата на изпращане на настоящата информация
27/06/2016 (дд/мм/гггг)
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