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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
BG-Благоевград:
РЕШЕНИЕ

Номер: РД-УУНПР от 22.07.2014 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
Б) за промяна

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За: Янка Илиева,
Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 880537, E-mail:
yilieva@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023
Място/места за контакт: Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rilanationalpark.bg.
Адрес на профила на купувача: www.rilanationalpark.bg.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни
подразделения

Основна дейност на възложителя
Околна среда
Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на
извършване на промяна/техническа редакция
ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Инженеринг – проектиране и изграждане на три посетителски-информационни
центрове (ПИЦ) в близост до територията на НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“
BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на
национални паркове и резервати”
II.3) Кратко описание на поръчката
Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на проект „Устойчиво
управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед
№565/13.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на Д „НП Рила” - Благоевград по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и
Решение №261/ 29.06.2012г. на Управляващия орган на ОПОС 2007-2013 г. при МОСВ
- Приоритетна ос 3 - „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,
референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство
и управление на национални паркове и резервати”. В рамките на настоящата поръчка
ще се изпълни проектиране и изграждане на 3 Посетителски информационни центрове
в близост до територията на НП Рила. Основните дейности, които подлежат на
изпълнение са: 1.1. Изработване на инвестиционен проект във фази „идеен проект” и
„работен проект”, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21
май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ,
подзаконовите нормативни актове по прилагането му и изискванията на Възложителя.
2. Строителни и монтажни работи по изграждане на ПИЦ, както следва: - Подобект
"Изграждане на ПИЦ І-ви тип монолитна масивна конструкция в гр. Благоевград"; Подобект " Изграждане на ПИЦ І-ви тип монолитна масивна конструкция в
гр.Самоков"; - Подобект "Изграждане на ПИЦ II ри тип Сглобяема дървена
конструкция в КК Семково"; • Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за
ПИЦ; 3. Авторски надзор по всички части на инвестиционния проект по време на
строителството. Изпълнителят трябва да изработи инвестиционен проект във фаза
„идеен“ и фаза „работен проект” съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001
г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му и техническата спецификация към

документацията за участие. Строителните и ремонтни работи следва да бъдат
извършени въз основа на издаденото разрешение за строеж и одобрения инвестиционен
проект. В процеса на строителство, изпълнителят е длъжен да осъществи авторски
надзор по всички части на инвестиционния проект на отделните подобекти и
проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския
надзор.
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
45212000, 71323000
Описание:
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения с производствено
предназначение
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 606521 от 02.06.2014 г.
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2014-606522
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 107 - 187515 от 05.06.2014 г.
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1331-2014-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените
поръчки
606522
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
02.06.2014 г.

ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
V.1) Причина за корекциите/допълненията:
И двете
V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за
участие:
И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната
документация за участие)
V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
т.ІV.3.3. Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на
описателен документ; Срок за получаване на искания за документи или за достъп до
документи
Вместо:
Дата: 30.06.2014г.
Да се чете:
Дата:24.07.2014г.
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
В т. ІV.3.4. Срок за получаване на оферти или на заявление за участие
Вместо:
Дата:25.07.2014г.
Да се чете:
Дата:04.08.2014г.
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:
т.ІV.3.8. Условия за отваряне на офертите
Вместо:

дата: 28.07.2014г.
Да се чете:
дата:05.08.2014г. 10:00 часа
V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
Срок за получаване на офертите/заявленията за участие
Вместо:
25/07/2014 17:00
Да се чете:
04/08/2014 17:00
VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Удължаването на срока за получаване на оферти в настоящата процедура е вследствие
възникналата необходимост от оглед на мястото на изпълнение в отговор на поставен
въпрос.
VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
22.07.2014 г.
Възложител
Трите имена: Димитър Иванов Русков
Длъжност: Директор на ДНП Рила

