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Съобщение до средствата за масово осведомяване 

 

 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” – Главно управление, 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 два нови пътнически асансьори за 

административната сграда на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София”. 

Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под № 9050901 / 

29.02.2016 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: 

Обществената поръчка включва следните дейности: 

- Доставка на 2 (два) броя нови пътнически електрически асансьори със 

събирателно управление в двете посоки и товароподемност 450 кг полезен товар за 

горепосочената обществена сграда; 

- Демонтаж на съществуващите стари електрически асансьори с товароподемност 

450 кг и 9 (девет) спирки; 

- Монтаж, пускане в експлоатация и регистрация на новите асансьори. 

Административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 се 

стопанисва от ДП „Пристанищна инфраструктура”, Агенция за ядрено регулиране, Съвет за 

електронни медии и Комисия за регулиране на съобщенията. 

На основание чл. 8, ал. 6 от ЗОП, ведомствата, стопанисващи сградата са взели решение 

за общо провеждане на обществената поръчка и възлагането й чрез публична покана по реда на 

Глава осма „а” от ЗОП от името на ДП „Пристанищна инфраструктура” като възложител. 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка ще се определи съобразно офертата на 

участника, класиран на първо място. Максималният срок за изпълнение не може да надвишава 

120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане 

на обществената поръчка. 

Прогнозната стойност на поръчката за доставка и монтаж на двата нови пътнически 

асансьори е до 66 000,00 лв. без ДДС.  

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 11.03.2016 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 12.03.2016 г. в 11:00 часа. 
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