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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:581725-2019:TEXT:BG:HTML

България-София: Геоинженерни услуги
2019/S 237-581725

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Миинстерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661338
Пощенски адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Росица Стоянова
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 
Телефон:  +359 9405334
Факс:  +359 9405413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-069

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-069
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Друга дейност: регионално развитие

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Укрепване свлачище в участък „Фара“, община Аксаково — прединвестиционни проучвания (допълване
на КИС с пиезометрични сондажи)

mailto:op@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-069
https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-19-069
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Референтен номер: 24-19-069

II.1.2) Основен CPV код
71332000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на поръчката е извършване на хидрогеоложко проучване с допълване на контролно-
измервателна система с пиезометрични сондажи на местата и в района на водочерпателния участък на
вертикалните шахти, които да дадат изходни данни и изводи и насоки за изработване на инвестиционен
проект. Основните дейности, които ще се извършат в процеса на изпълнение на поръчката, са:
1) Извършване на хидрогеоложко проучване в определения териториален обхват.
2) Допълване на хидрогеоложката КИС.
3) Изработване на екзекутивна документация, включваща:
А. Геодезическо заснемане на изградената КИС.
Б. Нулево измерване на елементите на КИС.
4) Изработване на проект на техническо задание за инвестиционен проект във фаза идеен проект (ИП).

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71332000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG331
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:
Землищата на с. Осеново, община Аксаково и с. Кранево, община Балчик в района на път І-9 между сп.
„Фара“ и сп. „Обзор“, в.з. „Кранево“

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Основна цел на поръчката е извършване на хидрогеоложко проучване с допълване на контролно-
измервателна система с пиезометрични сондажи на местата и в района на водочерпателния участък на
вертикалните шахти, които да дадат изходни данни и изводи и насоки за изработване на инвестиционен
проект. Основните дейности, които ще се извършат в процеса на изпълнение на поръчката „Укрепване
свлачище в участък „Фара“, община Аксаково — прединвестиционни проучвания (допълване на КИС с
пиезометрични сондажи)“, са:
1) Извършване на хидрогеоложко проучване в определения териториален обхват.
2) Допълване на хидрогеоложката КИС.
3) Изработване на екзекутивна документация, включваща:
А. Геодезическо заснемане на изградената КИС.
Б. Нулево измерване на елементите на КИС.
4) Изработване на проект на техническо задание за инвестиционен проект във фаза идеен проект (ИП).
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II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят не поставя изискавания.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изискавания.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са
изпълнили дейност/и с предмет, идентичен или сходен* с този на настоящата обществена поръчка.
Информацията се попълва в част ІV, раздел В от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното
изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите, които са
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга, при условията на чл. 67, ал. 5 и
чл. 112 от ЗОП.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключване на договора определеният изпълнител
представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава).
2. Участникът в процедурата трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Информацията се попълва в част IV, раздел В от ЕЕДОП, а обстоятелствата във връзка с поставеното
изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т.6 от ЗОП — списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, при
условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП.
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При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключване на договора определеният изпълнител
представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава).
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се
доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката,
съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението
на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
При участие на подизпълнители доказателствата за техническите възможности се представят и за тях, а
изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя и в превод, ако е на чужд език.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица при условията на чл. 65, ал. 1—4 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са
изпълнили дейност/и с предмет, идентичен или сходен* с този на настоящата обществена поръчка.
* Под „дейности, сходни с предмета на поръчката“ се приемат:
— инженерно-геоложко и/или хидрогеоложко проучване в свлачищен район, и
— изграждане/допълване/възстановяване на КИС в свлачищен район.
Забележки:
1. Под „свлачищни райони“ следва да се разбират райони, включени като такива в регистъра по чл. 95,
ал. 2 от ЗУТ или свлачищни райони, определени като такива в регистър, информационна система и
т.н. съгласно националното законодателство на държавата, в която лицето е установено, или райони с
еквивалентни характеристики извън страната.
А. Минималното изискване може да бъде покрито в рамките на 1 или няколко възлагания, както и по
отношение на един или няколко обекта.
2. Участникът в процедурата трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Ключовите експерти, които ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката, трябва да са в състав не по-малък от посочения по-долу и
трябва да притежават съответната квалификация и опит, както следва:
а) ръководител екип — 1 бр.:
— да има висше образование и професионална квалификация „инженер-геолог“ и/или „хидрогеолог“, или
еквивалентна,
— да има професионален опит по специалността минимум 5 години,
— да има опит на ръководна позиция в извършването на ПИП в свлачищни райони и/или изграждане/
допълване/възстановяване на КИС в свлачищни райони и/или проектиране на геозащитно/и строеж/и и/
или мероприятие/я;
б) ключов експерт № 1 — инженер-конструктор — 1 бр.:
— да има висше образование и професионална квалификация „строителен инженер“, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“/„Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна,
— да има професионален опит по специалността минимум 5 години,
— да има опит като инженер конструктор в изготвяне на техническо/и задание/я за инвестиционен/ни
проект/и и/или в проектиране на геозащитно/и строеж/и и/или мероприятие/я;
в) ключов експерт № 2 — инженер-геодезист — 1 бр.:
— да има висше образование и професионална квалификация „инженер-геодезист“ или еквивалентна,
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— да притежава правоспособност да изпълнява дейности по геодезия, картография и кадастър съгласно
ЗКИР или еквивалентен документ за чуждестранните лица, удостоверяващ правото да се извършва
такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено,
— да има професионален опит по специалността минимум 3 години,
— да има опит като инженер геодезист в извършването на ПИП в свлачищни райони и/или изграждане/
допълване/възстановяване на КИС в свлачищни райони и/или проектиране на геозащитно/и строеж/и и/
или мероприятие/я.
Забележка 1: Едно физическо лице може да заема само една от изброените позиции в екипа в офертата
на един участник.
Забележка 2: Участникът по своя преценка може да предложи и допълнителни експерти, извън
минималния състав на екипа, посочен от възложителя, с цел оптимално изпълнение на предвидените
дейности за изпълнение на поръчката.
Забележка 3: Под „свлачищни райони“ следва да се разбират райони, включени като такива в регистъра
по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ или свлачищни райони, определени като такива в регистър, информационна
система и пр. съгласно националното законодателство на държавата, в която лицето е установено, или
райони с еквивалентни характеристики извън страната.
Забележка 4: Под „геозащитни строежи и мероприятия“ следва да се разбират изброените в чл. 3, ал. 1
от Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни
райони.“

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция
за изпълнение на договора и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари — попълва се образец № 5. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от
стойността без ДДС по договора. Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция
за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на възложителя, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
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Дата: 09/01/2020
Местно време: 17:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/01/2020
Местно време: 11:00
Място:
В централната административна сграда на МРРБ в гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице или са възникнали
преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал.
1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоят. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС,
както и за обстоят. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Доказване:
При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за
отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните
полета на част III „Основания за изключване“ от ЕЕДОП.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата по чл. 54, ал.
2 и ал. 3 от ЗОП. Отстраняването от участие в процедурата поради несъответствие с изискванията на
възложителя за лично състояние се прилага съгласно чл. 57 от ЗОП.
Възложителят отстранява от участие участник, който в определения в поканата срок откаже да удължи
срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност. Възложителят
отстранява от участие в процедурата участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната
стойност на обществената поръчка.
3. При подаване на офертата уч. задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва
да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие
в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на
неговото съдържание.
4. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка,
върху която се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност — факс и електронен адрес;
наименованието на поръчката.
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Когато участник подава оферта, в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП се представят документите за
участие, комплектувани съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и
отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Участниците, които използват услугите на куриер, следва да имат предвид особеностите на горните
изисквания. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на
възложителя, в т.ч. с определения срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/12/2019
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