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BG-Благоевград: Проектиране и изпълнение
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО
Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101157692
Дирекция Национален парк Рила, Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За:
Милена Берова - Перчеклийска, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073
880537, E-mail: mberova@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023
Място/места за контакт: Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган: www.rilanationalpark.bg.
Адрес на профила на купувача: www.rilanationalpark.bg.
Електронен достъп до информация: www.rilanationalpark.bg.
I.2) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
I.3) Основна дейност
Околна среда
I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Изпълнение на възстановителни дейности по Проект № DIR 5113325-18-116
„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”: Обезопасяване на
туристически пътеки; Обновяване и ремонт на съществуващи специализирани
маршрути; Ремонт на туристически маршрути (съгласно заповеди на Министъра на
околната среда и водите) в резерватите с цел информационно обезпечаване на
посетителите; Поставяне на информационни и указателни табели в НП „Рила”;
Предметът на поръчката е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на
хората с увреждания. Обществената поръчка е предназначена за изпълнение от
специализарани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на
доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката
или място на предоставяне на услугите:
"Национален парк Рила"
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Изпълнение на възстановителни дейности по Проект № DIR 5113325-18-116
„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”: Обезопасяване на
туристически пътеки; Обновяване и ремонт на съществуващи специализирани
маршрути; Ремонт на туристически маршрути (съгласно заповеди на Министъра на
околната среда и водите) в резерватите с цел информационно обезпечаване на
посетителите; Поставяне на информационни и указателни табели в НП „Рила”
ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)
45236290, 45233340, 45233290, 44112100, 45000000
Описание:
Работи по ремонт на терени на места за отдих и развлечения
Строителни работи по изпълнение на основа на пешеходни пътища
Работи по поставяне на указателни табели
Заслони
Строителни и монтажни работи
II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
316872.58 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Показател: 1.Техническо предложение; тежест: 35
Критерий: Показател: 1.1.Подпоказател "Организация и методология"; тежест: 30
Критерий: Показател: 1.2.Подпоказател "Време за реакция"; тежест: 5
Критерий: Показател: 2. Ценово предложение; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг
НЕ
ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
ДА
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 037 - 062418 от 21.02.2015 г.
РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: SU 17 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Обезопасяване на туристически пътеки; Обновяване и ремонт на съществуващи
специализирани маршрути; Ремонт на туристически маршрути (съгласно заповеди на
Министъра на околната среда и водите) в резерватите с цел информационно
обезпечаване на посетителите; Поставяне на информационни и указателни табели в НП
„Рила”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.02.2015 г.
ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти
3
V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето
решението за възлагане на поръчката
МИРАЖ К-2013 EООД, м. Хисърлъка № 183, Република България 2500, Кюстендил,
Тел.: 0888 862556, E-mail: mirajk@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 336767.48 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 316872.58 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз
ДА
Проект № DIR 5113325-18-116 „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН
ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА”, финансиран по силата на Заповед № РД-565/13.07.2012г. на
Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна 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 ОП”ОС 2007-2013г”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”
VI.2) Допълнителна информация
Уникален номер в РОП 01331-2015-0005
VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) 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.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
14.08.2015 г.

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са
участвали обединения - и за членовете на обединението
МИРАЖ К-2013 ЕООД с вх. № УУНПР-92-00-544/02.04.2015 г. ДЗЗД "Рилски Турист
2015" с вх. № УУНПР-92-00-546/03.04.2015 г. "Монолитстрой - Чорбаджийски,
Байкушев" ЕООД с вх. № УУНПР-92-00-547/03.04.2015 г.

