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  Съобщение до средствата за масово осведомяване 

 

КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ НА ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” кани всички заинтересовани лица, 

отговарящи на изискванията, да участват в поръчката за избор на изпълнител с предмет: "Ремонт и 

рехабилитация на жп разтоварище западно от рампен коловоз към склад за вносно-износни 

товари в пристанищен терминал Русе-изток". 

 

Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под № 9050465 на 

17.02.2016 г. 

Изискванията към участниците, изискуемите документи и информация са подробно описани 

в документацията за участие, публикувана в "Профил на купувача", раздел "Публични покани", на 

адрес: http://www.bgports.bg/bg/zop/125 

 

Кратко описание: 

Пристанищен терминал Русе-изток е част от пристанище за обществен транспорт с 

национално значение Русе, и е разположен на територията на град Русе. 

Обслужването на склада за вносно-износни товари (Мархи) с железопътен транспорт се 

осъществява чрез изградените западно от него железопътен коловоз и товаро-разтоварна рампа. 

Подходите към жп разтоварището са със широчина 6 м и са частично изградени от армиран бетон. 

Настилките в междурелсието са от стоманобетонови плочи.Вследствие на дългогодишната 

експлоатация, подходите и  настилките в междурелсието са разбити. Образували са се дълбоки  

дупки, които възпрепятстват преминаването на ППС. Плочите на настилките в междурелсието са 

разместени и липсват очертани жлебове.  
 За по-бързото обработване на товарите, е необходимо да се  създаде възможност от 

железопътната рампа да се обслужват освен жп вагони и тежкотоварни автомобили. Това налага да 

се извърши рехабилитация на подхода към жп разтоварището и бетоновата настилка върху железния 

път. 

Срокът за подаване на офертите е до 12:00 часа на 02.03.2016 г. 

До участие в поръчката се допуска всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо 

лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените 

изисквания на възложителя. 

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  Териториално 

поделение клон Русе, гр. Русе 7000, ул. Пристанищна № 22, вх. Б, ет. 2 на 07.03.2016 г., 10:00 часа. 


