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BG-Благоевград:
Решение за откриване на процедура

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство
Решение номер РД-УУНПРII-11-10 от дата 09.11.2018 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 101157692
BG413, Дирекция Национален парк Рила, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За: Мариана
Вантова - старши експерт ОП, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 880537, E-mail:
office@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://rilanationalpark.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): https://bit.ly/2Dsrv1z.
I.2) Вид на възложителя
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни
подразделения

I.3) Основна дейност
Околна среда

ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура

IІI: Правно основание
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО/ИНЖЕНЕРИНГ
ПО ПРОЕКТ: „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ IIРА ФАЗА“, ФИНАНСИРАН ПО ОПОС 2014-2020 г., С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на „ИЗБОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО/ИНЖЕНЕРИНГ ПО
ПРОЕКТ: „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ II-РА
ФАЗА“, ФИНАНСИРАН ПО ОПОС 2014-2020 г., С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,
както следва: 1) Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на туристическа пътека в
участък от х. „Скакавица“ до х. „Ловна“ включва изпълнение на следните дейности: •
Дейност 1: Почистване на трасето от свлечени камъни, пръст, храсти, паднали дървета
и клони; и • Дейност 2: Изпълнение на рехабилитационни работи за „Рехабилитация на
участък от туристическа пътека хижа „Скакавица“ - хижа „Ловна“ /от местността
Лапада до хижа „Скакавица“/, преминаваща през територията на резерват

„Скакавица““. 2) Обособена позиция № 2: „Инженеринг (проектиране и СМР) за
рехабилитация на туристическа пътека и съществуващ път в ПУ Белица и ПУ Якоруда пътека от м. Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица; пътят от м.
Поленица до м. Нехтеница; пътят от КИП „Нехтеница“ до м. Джендем дере“ включва
изпълнение на следните дейности: • Дейност 1: Изготвяне от избрания Изпълнител и
представяне на Възложителя за одобрение на идеен проект за обект „Рехабилитация на
туристическа пътека и туристически / горски път в ПУ Белица и ПУ Якоруда –
туристическа пътека от м. Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица;
туристически път от м. Поленица до м. Нехтеница; горски път от м. Нехтеница до м.
Джендем дере“, включително изготвяне на геодезично заснемане; • Дейност 2:
Изготвяне от избрания Изпълнител и представяне на Възложителя за одобрение на
технически проект за обект „Рехабилитация на туристическа пътека и туристически /
горски път в ПУ Белица и ПУ Якоруда – туристическа пътека от м. Семково (границата
на защитената зона) до м. Поленица; туристически път от м. Поленица до м. Нехтеница;
горски път от м. Нехтеница до м. Джендем дере“; • Дейност 3: Изпълнение на
строителни (рехабилитационни) работи за обект „Рехабилитация на туристическа
пътека и туристически / горски път в ПУ Белица и ПУ Якоруда – туристическа пътека
от м. Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица; туристически път от м.
Поленица до м. Нехтеница; горски път от м. Нехтеница до м. Джендем дере“; и •
Дейност 4: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителноремонтните работи за обект „Рехабилитация на туристическа пътека и туристически /
горски път в ПУ Белица и ПУ Якоруда – туристическа пътека от м. Семково (границата
на защитената зона) до м. Поленица; туристически път от м. Поленица до м. Нехтеница;
горски път от м. Нехтеница до м. Джендем дере“. 3) Обособена позиция № 3:
„Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения - по
пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера – Сухия чал – ез. Бъбрека, ез.
Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака - Трилистник – ез. Рибно, от всички страни
(източен и западен бряг) – ез. Долно – х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната
туристическа пътека до х. Рилски езера“ включва изпълнение на следните дейности: •
Дейност 1: Изготвяне от избрания Изпълнител и представяне на Възложителя за
одобрение на подробен идеен проект за оформяне на маркирана туристическа пътека и
изграждане на необходимите съоръжения за ограничаване на туристопотока по цялата
дължина на туристическата пътека от горна лифтова станция - х. „Рилски езера“ –
Сухия чал – ез. Бъбрека, ез. Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака - Трилистник – ез.
Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) – ез. Долно – х. „Рилски езера“ и от
Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. „Рилски езера“; (поради
ограничението на броя символи, които могат да се поместят в полето, продължава в
раздел VII.1) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ)
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на
околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
ДА

Идентификация на проекта
Проект: BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила"
II-ра фаза", финансиран чрез ЗБФП № РД-ОП-89/31.08.2018 г. на министъра на
околната среда и водите по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма "Околна среда"
2014 - 2020 г.
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6769877.4 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Съобразно Заповедта за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г.,
предвиденият финансов ресурс за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 6
769 877.40 лева без ДДС. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка
по реда на ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен
диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за
проект или пряко договаряне. Така предвидената открита процедура гарантира в найголяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ.
прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се
осигури максимална публичност настоящата обществена поръчка се възлага именно по
посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да насърчи конкуренцията,
като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията
VII: Допълнителна информация
VII.1) Допълнителна информация

(Продължение от раздел IV: ПОРЪЧКА, поле IV.3) • Дейност 2: Изпълнение на
строителни (рехабилитационни) работи за обект „Рехабилитация на туристическата
пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера – Сухия чал – ез. Бъбрека, ез.
Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака - Трилистник – ез. Рибно, от всички страни
(източен и западен бряг) – ез. Долно – х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната
туристическа пътека до х. Рилски езера и изграждане на съоръжения за трайно
ограничаване на туристопотока“; и • Дейност 3: Упражняване на авторски надзор по
време на изпълнение на строително-рехабилитационни работи за обект „Рехабилитация
на туристическата пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера – Сухия чал – ез.
Бъбрека, ез. Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака - Трилистник – ез. Рибно, от всички
страни (източен и западен бряг) – ез. Долно – х. Рилски езера и от Рибно езеро по
лятната туристическа пътека до х. Рилски езера“ и изграждане на съоръжения за трайно
ограничаване на туристопотока.
VII.2) 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.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от
изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на
процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или
допълнителна информация и в 10-дневен срок от получаването на решението за
определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Жалба срещу действия
или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на
лица в процедурата се подава в в 10-дневен срок от уведомяване за съответното
действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е
изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
09.11.2018 г.

VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Красимир Чавдаров Андонов
VIII.2) Длъжност

Директор на Дирекция "Национален парк Рила"

