АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: изх. № ОП-007/09.03.2017 г.

Възложител: Екоинженеринг-РМ ЕООД
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки:545
Адрес: гр. София 1505, бул.“Ситняково” № 23
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Ива Ботева
Телефон: 02 9753116
E-mail: iboteva@ecoengineering-rm.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[x] Услуги
Предмет на поръчката: "Строителни консултантски услуги за въвеждане в
експлоатация на обект:"Реконструкция на хвостохранилище Бухово - II етап"

Кратко описание: С възлагането на поръчката с предмет: "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
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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

Място на извършване: България
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 57400
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [x] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [……]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
[Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ]

Икономическо и финансово състояние: [……]
Технически и професионални способности:
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 лъчения;
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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.

Изпълнението на изискванията по т. 3 и 4 се доказва със списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от
ЗОП по образец. Изпълнението на останалите изисквания се доказва с копие на
съответните документи, заверени от участника.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[x] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[x] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [Срок]
Тежест: [30%]
Име: [Качество на изпълнение] Тежест: [30%]
Име: [Цена]
Тежест: [40%]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [16/03/2017]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [16/05/2017]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [17/03/2017]

Час: (чч:мм) [11:00]

Място на отваряне на офертите: [гр. София 1505, бул.“Ситняково” № 23, ет. 3, офис
317]

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства
от
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европейските фондове и програми: [] Да [x] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 09/03/2017

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) Луко Маринов Маринов
Длъжност: Управител
Трите имена: (Подпис и печат) Вельо Атанасов Илиев
Длъжност: Управител
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