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BGСофия
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по
чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата
ОП007
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
09.03.2017 г.
Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 121283500
BG411, ЕкоинженерингРМ ЕООД, бул. Ситняково № 23, За: Атанас Меченов, България 1505,
София, Тел.: 02 9753117, Email: amechenov@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
Услуги
Обща прогнозна стойност на поръчката
57400 лв. без ДДС
Предмет на поръчката
"Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект:"Реконструкция на
хвостохранилище Бухово  II етап". Възложителят цели изпълнението на следните задачи: •
Анализ на изпълнението на обекта и на съществуващото към момента положение в периода
между издаването на Акт обр. 15 до възлагане на договора • Изготвяне на доклад за
моментното състояние с оглед на радиационната обстановка на обекта • Преглед и анализ на
съществуващата за обекта документация, в т.ч. екзекутивната документация • Преглед и анализ
на провежданата в периода кореспонденция и набелязване на мерки за отстраняване на
конфликтни моменти, застрашаващи въвеждането в експлоатация на обекта • Сортиране и
окомплектоване на строителната документация • Допълване или коригиране на липсваща или
неточна строителната документация • Изготвяне на технически паспорт на обекта • Заснемане
и проверка на геотехническите данни на подобектите от строежа и издаване на удостоверение
по чл. 52 от ЗКИР • Изготвяне на доклад за въвеждане в експлоатация на строежа за ДПК •
Участие в ДПК Право на участие в процедурата има всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което: 1. Притежава
удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ; 2. Застрахован е по
чл. 171 от ЗУТ; 3. Изпълнявало е през последните три години строителен надзор / респ. като
Инженер консултант на обекти, изпълнявани по ФИДИК договорни условия; 4. Извършвало е
строителен надзор на обекти, изпълнявани при условията на среда с източници на йонизиращи
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9062169&PHPSESSID=d02c2ee72545489145edf594e0fe22b0&tab=&act=&header=&header=print

1/2

3/9/2017

Съдържание на документ

лъчения; 5. Притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват
консултантски услуги в областта на строителството и/или строителен надзор или
еквивалентен; 6. Притежава сертификат за внедрена система за управление на околната среда
ISO 14001:2005 или еквивалентен.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
71310000
Описание:
Консултантски инженерни и строителни услуги
Срок за получаване на офертите
16/03/2017 , 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: "Строителни консултантски услуги за въвеждане в
експлоатация на обект:"Реконструкция на хвостохранилище Бухово  II етап". 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
17.03.2017 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
09/03/2017 (дд/мм/гггг)
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