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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01410
Поделение: БДЗБР
Изходящ номер: 01 от дата 26/05/2015
Коментар на възложителя:
Строително - монтажни дейности за разкриване сондажи № 3 (2), №
5, № 14 и № 18 на находище на минерална вода „Симитли” - област
Благоевград, община Симитли, гр. Симитли - изключителна държавна
собственост, с цел до проучването му, състоящо се в изготвяне на
хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси,
експертен анализ на техническото състояние на водовземните
съоръжения, проект за санитарно-охранителна зона и извършване на
ремонтно-възстановителни дейности на основание чл.14 ал.4 т.2
във връзка с чл 14а ал.1 от ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Басейнова дирекция Западнобеломорски район
Адрес
бул. Св. Димитър Солунски №66
Град
Пощенски код
Страна
Благоевград
2700
България
Място/места за контакт
Телефон
гр.Благоевград
073 894112
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Василена Боянска
E-mail
Факс
v_boyanska@wabd.bg
073 894102
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
гр. Благоевград бул. "св. Димитър Солунски"№66
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.wabd.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Строително - монтажни дейности за разкриване сондажи № 3 (2), №
5, № 14 и № 18 на находище на минералнa водa „Симитли” - област
Благоевград, община Симитли, гр. Симитли - изключителна държавна
собственост, с цел до проучването му, състоящо се в изготвяне на
хидрогеоложки доклад за оценка на експлоатационните ресурси,
експертен анализ на техническото състояние на водовземните
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съоръжения, проект за санитарно-охранителна зона и извършване на
ремонтно-възстановителни дейности.
Основна цел на поръчката:
1.Извършване на строително – демонтажни работи за разкриване на
сондаж № 3 (2), № 5, № 14 и сондаж № 18, разкриващи находище на
минерална вода „Симитли”.
2.Извършване на допроучване на сондажи № 3 (2), № 5, № 14 и
сондаж № 18 от находище на минерална вода „Симитли” - област
Благоевград, община Симитли, гр. Симитли - изключителна държавна
собственост, състоящо се в изготвяне на хидрогеоложки доклад за
оценка на експлоатационните ресурси и проект за санитарноохранителна зона
3.Извършване на строително – монтажни работи работи за
възстановяването на паважните и асфалтови настилки, премахнати
при разкривните дености на водовземните съоръжения.
4.Предоставяне на доклад за изпълнение на гореописоните
дейностти за приемане на обекта от комисия, определена от
Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр.
Благоевград.
5.Изготвяне на хидрогеоложки доклад за оценка на
експлоатационните ресурси, съгласно изискванията на чл. 29, ал.1
от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и
опазване на подземните води.
6.Изготвяне на проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) на
находището с отразени в него и Сондаж № 2, № 5, № 14 и № 18 и
нанасяне на корекции и допълнения в него до момента на издаване
на Заповед за определянето на СОЗ от Министъра на околната среда
и водите.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
79410000
Осн. предмет
Доп. предмети

Доп. код (когато е приложимо)

45000000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност
(в цифри): 44000 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Симитли обЩ. Симитли обл. Благоевград

код NUTS:

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Експертите в екипа следва да:
•Познават и прилагат европейското и национално законодателство в
областта на водите;
•Притежават значителни научни и практически познания за
подземните и минерални води, вкл. изискванията за извършване на
строително - монтажни дейности за привеждане на добро техническо
състояние на водовземните съръжения и СОЗ – І ви пояс на
находище на минерална вода - изключителна държавна собственост
„Симитли” - гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград
•Имат опит в изпълнението на поне един успешно реализиран
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проект, свързан с предмета на настоящата поръчка;
2.В екипа по изпълнение на поръчката е необходимо да бъде
включен поне едни ключов експерт, който притежава професионална
квалификация "магистър-инженер" по специалността
„хидрогеология” (приложени документи удостоверяващи
специалността/квалификацията и трудовия стаж/опит в съответната
сфера – дипломи, удостоверения, сертификати, трудови и
осигурителни книжки, и др.);
3.В екипа по изпълнение на поръчката е необходимо да бъдат
включени достатъчен брой неключови експерти и технически лица с
опит в проучвания и измервания, предвид кратките срокове за
изпълнение на поръчката. Неключовите експерти е необходимо да
имат доказан опит (приложени документи удостоверяващи
специалността/квалификацията и трудовия стаж/опит в съответната
сфера – дипломи, удостоверения, сертификати, трудови и
осигурителни книжки, и др.)
Ако в процеса на изпълнение на поръчката Възложителят установи
нередности и/или некачествено изпълнение на дейностите от страна
на ключови и/или неключови експерти на Изпълнителя, същият има
право да изисква по всяко време от Изпълнителя да замени
експерта/експертите с други имащи същата или по-добра
квалификация.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за
възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на
някое от горните изисквания.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 05/06/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите се подават на адрес: гр. Благоевград, бул."Св. Димитър
Солунски"№66 до 05.06.2015г. 17:30 часа. Същите ще се отворят на
08.06.2015г. от 11:00 часа в сградата на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район.
Плик №1- “Оферта” съдържа:
1. Заявление за участие - Приложение №1;
2. Удостоверение за актуално състояние издадено от АП към ТР
издадено
не по- късно от 6 м., преди участие в процедурата,
за българско юридическо лице, документ за регистрация на
чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а
когато участникът е физическо лице документ за самоличност;
3. Административни сведения – Приложение №2;
4. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
ал.2 и ал.5 ЗОП – Приложения с №№ 8, 9;
5. Информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда
такива, както и вида на работите, които ще извършват –
Приложения с №№ 10 и 11;
6. Срок за изпълнение на поръчката;
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7. Срок на валидност на офертата;
8.Проект на договор за възлагане на обществената
поръчка /парафиран на всяка страница от участника/;
9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника – Приложение №3.
Плик № 2 с надпис "Предложение за техническо изпълнение на
поръчката" съдържа документите
свързани с изпълнението на
поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и
посочените в документацията изисквания – Приложения с №№ 4, 6,
7;
Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" съдържа ценовото ни
предложение по Приложение №5.
Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците
в процедурата или техни упълномощени представители, като и
представители на средствата за масово осведомяване.
Публичната покана и документацията към нея могат да бъдат
изтеглени от профила на купувача на възложителя на www.wabd.bg

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 05/06/2015 дд/мм/гггг
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