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I. II. IV.
BGСофия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на
изискванията, определени от възложителите
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Строителство
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
ЕкоинженерингРМ ЕООД, бул. Ситняково № 23, За: инж. Славче Ръсина, България
1505, София, Тел.: 02 9753118, Email: office@ecoengineeringrm.bg, Факс: 02 9753118
Място/места за контакт: София, бул. Ситняково № 23, офис 317деловодство
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ecoengineeringrm.bg.
Адрес

на

профила

на

купувача:

http://www.ecoengineering

rm.bg/bg/news/5.proceduri.html.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна
информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:
На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност 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
"Почистване и текущ ремонт на отбивен канал за високи води от "Манастирско дере"
към обект "Хвостохранилище Бухово", гр. Бухово".
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на
изискванията, определени от възложителите
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Място на изпълнение: гр. Бухово
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Поръчката предвижда почистване и ремонтни работи на канала и има за цел да
възстанови нарушената монолитна бетонова облицовка (странични стени и дъно) на
канала в участъка с трапецовидно напречно сечение, след края на баражна стена №1
до т. 26 и укрепване оттока на канала в неговия край, където напречното сечение на
канала е с правоъгална форма и облицовката е от готови стоманобетонови панели.
Изпълнението на СМР ще се извърши на два етапа, като изпълнението на втория етап
ще се осъществи след придобиване собствеността на последния 105 метров участък
от канала. Обектът ще се изпълнява по реда на чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
45332300
Описание:
Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Съгласно документацията за участие
Прогнозна стойност без ДДС
313024 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни
150
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Гаранцията за участие в обществената поръчка е в размер на 3100 (три хиляди и сто)
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лв. Представя се участника в процедурата в оригинал, когато е под формата на
безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя или в
копие, когато е под формата на депозит на парична сума по следната банкова сметка
на Възложителя УниКредит Булбанк, IBAN: BG60 UNCR 7000 1521 7870 79, BIC код
UNCRBGSF. В случай, че участникът е обединение, гаранцията може да се представи
от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединениe.
Гаранция за изпълнение  5% от стойността на договора, депозит или банкова
гаранция, освобождава се при условията, уредени в договоа.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
Предвижда се поетапно заплащане на извършените работи съгласно договорните
условия след изготвен и подписан Протокол за установяване извършеното и за
заплащане на натурални видове работи (Акт обр. 19), съгласуването му от Постоянно
действащата комисия към МИ и отпускане на финансови средства от МИ.Всички
условия са посочени в документацията за участие и в проекта на договор.Авансово
плащане не се предвижда.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
Няма
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им
в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената
поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически
или юридически лица, включително техни обединения. Участникът следва да
представи ЕИК/БУЛСТАТ  за българско юридическо лице; документ за регистрация
на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство с официален
превод, а когато участникът е физическо лице  копие от документа му за
самоличност. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице,
следва да представи споразумение за създаване на обединение. Участниците следва
да притежават 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 четвърта
група, трета категория или да притежава такава регистрация в професионален или
търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни
лица. Изискването се доказва с представянето на заверено копие на валидно
Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в Република
България за изпълнение на строежи от четвърта група, трета 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).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
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ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството (съгласно
образеца – Приложение № 8), изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от
датата на подаване на офертата, еднакво или сходно с предмета на поръчката (по чл.
51, ал. 1, т. 2 от ЗОП), придружен с данни за публичните регистри, в които се
съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с
посочване на компетентните органи, издали тези актове, стойността, датата на
приключване на изпълнението, мястото и вида на строителството; или удостоверения
за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило
изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в
съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и
данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и
обема на изпълнените строителни дейности. 2. Заверени копия на валидeн
сертификатза внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2008 с обхват  строителство и сертификат за внедрена система за опазване на
околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 или на
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави 
членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството и опазване на околната среда. 3. Декларация – списък (съгласно образеца
– Приложение № 9) на екипа от служители/експерти, необходими за изпълнението на
обществената поръчка, включително и на лицата, отговарящи за контрола на
качеството, съдържаща: служител/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която
ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка); образование (степен,
специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);
професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения
документ , издател) и специфичен опит (месторабота, период, длъжност, основни
функции, посочване на конкретен изпълнен обект ). В случай, че експерта/ите,
посочени в декларацията – списък, не е служител/работник на участника, то този
експерт представя Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт
(съгласно образеца – Приложение № 10.) В случай, че участникът в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.13 се доказват от един
или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва
съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.Участникът
може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и
квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като представи
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите
на третите лица за срока на изпълнение на договора. Участникът може да представи
удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на
държава – членка на Европейския съюз. В този случай Възложителят не може да
отстрани участника от процедурата по възлагане за обществена поръчка или да
откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от
документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; чл. 50, ал. 1 и 2 от ЗОП; чл. 51 от ЗОП и чл. 53,
ал. 1 от ЗОП, при условие че обстоятелството се доказва от представеното
удостоверение.
Минимални изисквания: 1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на
подаване на офертата, самостоятелно, или като подизпълнител, или като участник в
обединение, да е изпълнил поне 1 (един) обект за строителство, еднакво или сходно с
предмета на поръчката, а именно строителство и/или реконструкция и/или
рехабилитация и/или основен ремонт и/или текущ ремонт на хидротехническо
съоръжение. 2. Да има внедрена система за управление на качеството,
сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват  строителство (или
еквивалентeн сертификат) и внедрена система за опазване на околната среда,
сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен сертификат),
издадени от органи, установени в други държави–членки. 3. Да разполага с екип от
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служители/експерти, необходими за изпълнението на обществената поръчка,
включително и с лица, отговарящи за контрола на качеството, включващ наймалко:
А. Ръководител на обекта – 1 (един) брой: Професионална област (квалификация):
строителен инженер; Специфичен опит: участие в екип на подобна ръководна
позиция в наймалко 1 (един) изпълнен обект – ръководител или зам. ръководител на
подобни обекти (строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или
основен ремонт и/или текущ ремонт на хидротехнически съоръжения); Б.Технически
ръководител  1 (един) брой: Професионална област (квалификация): строителен
инженер или строителен техник; Специфичен опит: участие в екип на позиция
"Технически ръководител" в наймалко 1 (един) изпълнен обект в строителството. В.
Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ) – 1 (един) брой; Професионална
квалификация:Лицето, предложено за позицията КБЗ, следва да притежава
удостоверение за завършен курс или друг документ, който дава възможност за
заемане на такава позиция; Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция –
„КБЗ“ в наймалко 1 (един) изпълнен обект в строителството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

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
Икономически найизгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне
на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Методология за изпълнение – П1, включващ оценка на организацията на
работа с макс.бр. точки  60 и оценка на управлението на риска, предложено от
участника с макс.бр. точки  40; тежест: 40%
Показател: Ценови критерий  П2; тежест: 60%
IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ
(при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.04.2016 г. Час: 17:00
Платими документи
НЕ
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.04.2016 г. Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за
участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
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90
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.04.2016 г. Час: 11:00
Място
ЕкоиненерингРМ ЕООД, бул. Ситняково 23, ет. 3
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е
необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка
НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) 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.4.2) Подаване на жалби
Съгласно чл. 120 от ЗОП
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.:
02 9884070
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
16.03.2016 г.
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