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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00125
Поделение: ________
Изходящ номер: ЕОП2 IX - 1 от дата 01/06/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Минно-геоложки университет 'Св. Иван Рилски'
Адрес
Студентски град, ул. 'Проф. Боян Каменов'
Град
Пощенски код
Страна
София
1700
Р България
Място/места за контакт
Телефон
Отдел 'ОПиТ'
02 8060219
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Иво Георгиев
E-mail
Факс
opit@mgu.bg
02 9624940
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mgu.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.mgu.bg/main.php?menu=1&submenu=115&id=31

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Предмет на настоящата поръчка е подбор на ключови експерти –
хидрогеолог и хидрохимик за нуждите на договор № Д-3415/07.04.2015 г., по проект „Проучвателен мониторинг за оценка
на натиска и въздействието на рудодобива и рудопреработката на
метални руди и уранодобива и предложения за мерки към Плана за
управление на речните басейни в Източнобеломорския район”,
EARBDMINING, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление
на морските и вътрешните води, съфинансирана от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)
2009 г. –2014 г., съгласно техническата спецификация, разделена
на две самостоятелно обособени позиции, както следва:
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- обособена позиция № 1 – Подбор на ключов експерт –
хидрогеолог;
- обособена позиция № 2 – Подбор на ключов експерт – хидрохимик.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
73100000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Целта на проекта е идентифициране на източниците и оценка на
натиска от рудодобив и уранодобив (по отношение на замърсяващите
вещества от индикативния списък на основните замърсители
съгласно Приложение VІІІ на Рамкова Директива за Водите
2000/60/ЕС /) от минали и сегашни дейности върху повърхностните
и подземни води на територията на Източнобеломорски район и
предложения за мерки за ограничаване на тяхното въздействие,
обосновки за формулиране на по-ниски цели или отлагане на целите
за конкретни водни тела в съответствие с Рамковата директива за
водите 2000/60/ЕС, директивата за подземните води 2006/118/ЕС и
Директивата за СКОС за приоритетни вещества 2008/105/ЕС.
За постигането на тези цели:
А/ Ключовият експерт – хидрогеолог, като ръководител на екип
от експерти на МГУ „Св. Иван Рилски“ в областта на хидрологията,
хидрогеологията и хидрогеоложкото моделиране, както и съвместно
с останалите екипи от експерти на МГУ „Св. Иван Рилски“, и с
екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
– Пловдив, а също така и с индивидуални административни и
управленски дейности, изпълнява задачи съгласно техническа
спецификация, в рамките на 1 240 работни часа;
Б/ Ключовият експерт – хидрохимик, като ръководител на екип
от експерти на МГУ „Св. Иван Рилски“ в областта на хидрологията
и хидрохимията, както и съвместно с останалите екипи от експерти
на МГУ „Св. Иван Рилски“, и с екип от експерти на Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив и екип от експерти
на „Екофорум за природата“, а също така и с индивидуални
административни и управленски действия, изпълнява задачи
съгласно техническа спецификация, в рамките на 1 208 работни
часа.
Прогнозна стойност
(в цифри): 61200.00 Валута: BGN
Място на извършване
Дейностите, изпълнявани от ключовите експерти – хидрогеолог и
хидрохимик са в региона на Източнобеломорския речен басейн,
ситуиран в Централна Южна и Югоизточна България, както и в гр.
София, Студентски град, Минно-геоложки университет „Св. Иван
Рилски“.

код NUTS: BG4

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участникът следва да притежава/да осигури експерт, който да
притежава минимум образователно-квалификационна степен
„магистър” в областта на:
- по обособена позиция № 1 – хидрогеологията или сходна
специалност;
- по обособена позиция № 2 – хидрохимията или сходна
специалност.
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*Забележка: За нуждите на настоящата обществена поръчка под
„сходна специалност” се разбира:
а) специалност, в която хидрогеологията е част от цялата
специалност на експерта (като „хидрогеология и ...”) – по
обособена позиция № 1 – Подбор на ключов експерт – хидрогеолог;
б) специалностите от професионално направление „Химически
науки”, с изключение на педагогическите и медицински
специалности в това направление – по обособена позиция № 2 –
Подбор на ключов експерт – хидрохимик.
2. Участникът следва да притежава/да осигури експерт, който да
притежава поне 7 /седем/ години професионален опит в областта
на:
- по обособена позиция № 1 – хидрогеологията;
- по обособена позиция № 2 – хидрохимията.
3. Участникът следва да притежава/да осигури експерт, който да
притежава поне 2 /две/ години опит като ръководител на екип – и
за двете обособени позиции.
4. Участникът следва да притежава/да осигури експерт, който да
притежава опит в изпълнението на поне един проект/договор в
областта на:
- по обособена позиция № 1 – хидрогеологията, свързан с: А/
рудодобива; Б/ уранодобива; В/ за мониторинг на подземни води;
- по обособена позиция № 2 – хидрохимията, свързан с: А/
мониторинг на повърхностни води; Б/ оценка на замърсявания с
метали.
*Забележка: Един и същи проект/договор може да покрива едно или
повече от гореизброените изисквания за опит.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 10/06/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
На сайта на Минно-геоложкия университет се намира документацията
за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Подбор на ключов експерт – хидрогеолог за нуждите на
Договор № Д-34-15/07.04.2015 г., по Проект „Проучвателен
мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рудодобива и
рудопреработката на метални руди и уранодобива и предложения за
мерки към ПУРБ в Източнобеломорския район”.
Офертите могат да бъдат представени в срок до 16:00 часа на
10.06.2015 г. в деловодството на Минно-геоложки университет „Св.
Иван Рилски”: гр. София, п. к. 1700, ул. "Проф. Боян Каменов",
Ректорат, кабинет 63А.
Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен
плик от участника или упълномощен от него представител лично или
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се
посочва обществената поръчка и обособената/ите позиция/и, за
която/които участва, наименованието на участника, адрес за
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кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за
класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Подбор
на ключов експерт – хидрогеолог за нуждите на Договор № Д-3415/07.04.2015 г., по Проект „Проучвателен мониторинг за оценка
на натиска и въздействието на рудодобива и рудопреработката на
метални руди и уранодобива и предложения за мерки към ПУРБ в
Източнобеломорския район” ще проведе заседание според
разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на което да разгледа и
оцени офертите на участниците, на 11.06.2015 г. от 10:00 часа в
зала 68 в сградата на Ректората на МГУ „Св. Иван Рилски”,
находяща се в гр. София, Студентски град”, ул. „Проф. Боян
Каменов”.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 10/06/2015 дд/мм/гггг
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