
                                                    ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ 

София 1574, бул. “Шипченски проход” № 69, е-mail: office@bgports.bg , Тел: (+359 2) 807 99 99, Факс: (+359 2) 807 99 66 

 

 

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: „Рехабилитация на пътна връзка, свързваща тила на западния кей и 

жп рампа при "Склад за вносно-износни товари" и отводняване западна част на въглищен кей”. 

Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под № 9051401/ 

17.03.2016 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: 

Пристанищен терминал Русе-изток е въведен в експлоатация през 1974 г. Пътните връзки и 

откритите складови площи за съхранение на въглища в пристанищен терминал Русе-изток са 

изпълнени с асфалтово или бетоново покритие. Част от товарите, които се съхраняват в склада за 

вносно-износни товари преминават през пътната връзка между западния кей и товаро-

разтоварната жп рампа на склада. Обектът, който трябва да се рехабилитира, е разположен на 

територията на пристанищен терминал Русе-изток, част от пристанище за обществен транспорт с 

национално значение Русе.  

Предмет на настоящата поръчка е извършване на строителни и монтажни работи на обект: 

"Рехабилитация на пътна връзка, свързваща тила на западния кей и жп рампа при "Склад за 

вносно-износни товари" и отводняване западна част на въглищен кей", представляващи ремонтни 

работи, изкопни работи, кофражни, армировъчни, полагане на бетон и други видове строителни и 

монтажни работи, подробно описани в Техническото задание и заложени в Количествената 

сметка, приложени към документацията за участие.  

Предвидените за изпълнение строителни и ремонтни дейности попадат в хипотезата на    

чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение 

за строеж. 

Гаранционният срок ще се определи съобразно офертата на участника, но не може да бъде 

по-малък от предвидения в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за вида СМР, 

предмет на поръчката. 

Прогнозната стойност на поръчката е до 130 000 лв. без ДДС.  

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 30.03.2016 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 31.03.2016 г. в 14:00 часа. 


