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

Номер на обявата
ОП-015
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
31.08.2018 г.
Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 121283500
BG411, Екоинженеринг-РМ ЕООД, бул. Ситняково № 23, За: Славче Ръсина, България 1505,
София, Тел.: 02 9753117, E-mail: srasina@ecoengineering-rm.bg, Факс: 02 9753118
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.ecoengineering-rm.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://ecoengineering-rm.bg/?cat=21.
Обект на поръчката
Строителство
Обща прогнозна стойност на поръчката
52621 лв. без ДДС
Предмет на поръчката
Текущ ремонт на битова сграда, обект «Елешница», с. Елешница, община Разлог. Кратко
описание: Настоящата поръчка се обявява с цел текущ ремонт на битова сграда, обект
«Елешница», с. Елешница, община Разлог. Битовата сграда е част от активите на
«Екоинженеринг-РМ» ЕООД и представлява обслужваща сграда към ЛРОЙС, в която са
разположени складови помещения на всички нива, санитарни помещения на кота +0,00,
ремонтно-механичен цех на кота – 3,10 и на кота – 5,80, котелно и перално помещение. В
сградата са извършвани частични ремонти в котелното помещение (подмяна на котел и
разводки на кота -5,80, подмяна на външна дограма (прозорци) на кота +0.00 и +3.10 на стаята
за почивка, хидроизолация на покрив, но други архитектурни и строителни дейности по
утвърдения работен проект не са извършвани. По подходи, стълбища е коридори на всички
нива, както и вътре в помещенията на кота +0.00, където са разположени санитарните
помещения, ремонтни дейности не са извършвани повече от 20 години. За извършваната
дейност в обект «Елешница» са издадени лицензии за използване на радиоактивни вещества за
стопански цели. С предписания по проверка на лицензианта от страна на контролния орган
АЯР се предвижда разширение на контролираната зона и включване на битовата сграда в нея,
поради което се налага осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни норми за използване
на източници на йонизиращи лъчения. Критерии за подбор: 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
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за регистрация в Централен професионален регистър на строителя съгласно ЗКС за строежи
пета категория, с талон за платена такса за 2018г.; 2. Застрахован е по чл. 171 от ЗУТ.
Възложителят изисква с офертата да бъдат представени заверени копия от документите,
доказващи съответствието с посочените изисквания.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
45000000
Описание:
Строителни и монтажни работи
Срок за получаване на офертите
17/09/2018 , 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
Оферти могат да се подават по една или повече обособени позиции. Офертите ще бъдат
отворени в заседание на 18.09.2018 г. от 9.30 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ" 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
31/08/2018 (дд/мм/гггг)
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