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СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ 

КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” обявява обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 

4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Рехабилитация на магазия в пристанищен терминал Оряхово“. 

 

Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под №  9052921 

от 14.04.2016г.  

Документацията е публикувана в сайта на Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура” - www.bgports.bg, в "Профил на купувача" - раздел "Публични покани". 

Кратко описание: 

Обектът се намира в България, област Враца, гр. Оряхово в зоната на пристанищен 

терминал Оряхово, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом. 

Достъпът до обекта се осъществява по Републиканската пътна мрежа, а в зоната на терминала 

по стоманобетонна пътна връзка позволяваща преминаване  на тежки пътно превозни средства. 

Пристанищен терминал Оряхово е разположен на км. 678 по речния километраж на р. Дунав. 

 Предмет на  настоящата обществена поръчка е рехабилитацията на част от сграда, 

останала не рахабилитирана до настоящият момент. С изпълнението на предвидените в 

поръчката строително ремонтни работи се цели спирането на само-разрушаването на сградата и 

създаване на необходимите условия за експлоатиране.  

Обществената поръчка включва следните дейности: 

- Рехабилитация на компрометирана покривна конструкция; 

- Подмяна на врати и прозорци; 

- Монтиране на нови улуци и водосточни тръби; 

- Ремонт на съществуваща осветителна и силова ел. инсталация; 

- Възстановяване на вътрешна и външна вароциментова мазилка; 

- Възстановяване на всички подови настилки; 

- Изпълнение на вътрешно и външно боядисване на стени и тавани; 

- Възстановяване на мълниезащитната инсталация на сградата. 

         Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 25.04.2016 г. 

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

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и 

обявените изисквания на Възложителя. 

Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в Клон - териториално 

поделение Лом на адрес: гр. Лом, ул.“Пристанищна“№21 в 14:00ч. на 26.04.2016г.  

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.  
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