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BG-Благоевград:
РЕШЕНИЕ

Номер: РД-11-01-06 от 14.08.2015 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

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: Мариана
Вантова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 880537, E-mail:
mvantova@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: http://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

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Проектиране, авторски надзор, строителство, и доставка и монтаж на
оборудване/обзавеждане на обект: Контролно-информационен пункт (КИП) „Седемте
Рилски езера“ на територията на „Национален парк Рила” в близост до хижа „Рилски
езера“
II.3) Кратко описание на поръчката
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Проектиране, авторски надзор,
строителство, и доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане на обект: Контролноинформационен пункт (КИП) „Седемте Рилски езера“ на територията на „Национален
парк Рила” в близост до хижа „Рилски езера“. В рамките на предмета на поръчката
потенциалният изпълнител трябва да извърши изработване на Подробен устройствен
план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/, ведно с: 1.1. Инвестиционен проект във фаза „ИДЕЕН ПРОЕКТ”- само за част Архитектура и фаза - „РАБОТЕН ПРОЕКТ” по всички
части, в обхват и съдържание 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 съгласно изискванията, посочени в техническата
спецификация към настоящата поръчка; 1.2.Съгласуване на проектите с всички
контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на
нормативната уредба; 1.3.Действия по снабдяване с всички необходими становища и
разрешения, съгласно българското законодателство; 1.4. Действия по снабдяване с
разрешение за строеж, даване на строителна линия и ниво и др. по законосъобразно
започване на строителство; 1.5.Осъществяване на авторски надзор Упражняване на
авторски надзор по ЗУТ на всички части на инвестиционния проект по време на
строителството на обекта, на осъществените технически решения и съдействие при
въвеждане на обекта в експлоатация. 1.6. Подготвителни дейности за откриване на
строителната площадка. 1.7. Строителство- изпълнение на СМР строителни и
монтажни работи по изграждане на КИП. 1.8.Доставка и монтаж на
оборудване/обзавеждане. 1.9.Изготвяне на екзекутивна документация на целия обект
/при евентуални изменения в одобрената строителна документация/; 1.10.Въвеждане на
обекта в експлоатация с протокол образец № 16 и/или съобразно категорията му,
съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството.
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45212000, 71323000, 39000000
Описание:
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения с производствено
предназначение
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински
уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура

ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-11-1 от 08.07.2015 г.
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2015-676291
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1331-2015-8
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
676291
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
08.07.2015 г.

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В определения за това срок не е подадена нито една оферта, въпреки че първоначално
обявения срок бе удължен на основание чл. 27а, ал. 9, т.1 от ЗОП с Решение за промяна
РД-11-01-05/06.08.2015 г.
IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване
ДА

V: ОБЖАЛВАНЕ
V.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: www.cpc.bg.
V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
14.08.2015 г.

Възложител
Трите имена: Красимир Чавдаров Андонов
Длъжност: Директор на Дирекция "Национален парк Рила"

