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Съобщение до средствата за масово осведомяване 

 

 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” – Главно управление (ДП „ПИ”), 

гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, тел. 02/807 99 99, на основание Глава 8 „а” от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) провежда избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез 

публична покана, с предмет: „Доставка и монтаж на слънцезащитни  щори за сградите на 

брегови центрове за управление на трафика – Варна и Бургас”. 

Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под № 9050445 / 

16.02.2016 г. и на официалната интернет страница на Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура”, в "Профил на купувача", раздел "Публични покани", на адрес:  

http://www.bgports.bg. На този адрес е публикувана и документацията за участие, заедно с всички 

приложения към нея.  

 

Кратко описание: 

През 2015 г. завърши строежът на сградите на брегови център Варна и брегови център 

Бургас, които бяха построени  по проект „Информационна система за управление трафика на 

плавателните съдове (VTMIS) – фаза 3. Разрешение за ползване на сградата на брегови център 

Варна е издадено на  08.07.2015 г., а на сградата на брегови център Бургас разрешението за 

ползване е издадено на 14.07.2015г. Съгласно проектната документация на обектите не са 

предвидени слънцезащитни щори.  

От въвеждането на сградите в експлоатация през месец септември 2015 г. до момента се 

доказа, че поради денонощния експлоатационен режим на сградите и спецификата на 

извършваната дейност е необходимо наличието на слънцезащитни щори на сградите на брегови 

център Варна и брегови център Бургас. 

По тези причини е необходимо да се доставят и монтират интериорни (вътрешни) 

слънцезащитни щори с ръчно управление по остъкляването на окачените фасади на брегови 

център Варна и брегови център Бургас, в това число: 

- Изготвяне на проекти на слънцезащитните щори за сградите на бреговите 

центрове в гр. Бургас и гр. Варна; 

- Доставка и монтаж на слънцезащитни щори за сградите на бреговите центрове в             

гр. Бургас и гр. Варна. 

В предмета на поръчката са включени и гаранционен сервиз и поддръжка на 

слънцезащитните щори, който не може да бъде по-малък от 24 месеца. 

Прогнозната стойност на поръчката за доставка и монтаж на слънцезащитни щори е до   

60 000,00 лв. без ДДС.  

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 29.02.2016 г. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя. 

Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в Главното 

управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”, находящо се на адрес: гр. София,               

бул. „Шипченски проход” № 69, на 01.03.2016 г. в 11:00 часа. 
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