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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: „Вертикална планировка и трайни настилки в пристанищен терминал 

Оряхово“. 

 

Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под №  9052932 

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.  

 Към настоящият  момент на част от терена е изпълнена трайна стоманобетонова настилка 

проектирана за тежко натоварване. Изпълнението на настилката доведе до повдигане на 

нивелетната линия на новопостроения път с около 40 см. над основния терен на имота. За да се 

разреши изцяло проблема с получилите се денивилации в нивата на настилките и цялостното 

отводняване на терена е необходимо да се проектира и изпълни изцяло нова вертикална 

планировка, включваща изпълнение на нови настилки (стоманобетонни и пешеходни алеи), 

включително зелени площи около административната сграда, магазията,паркинга и ремонтната 

работилница ситуирана западно от административна сграда на терминал Оряхово. 

За реализиране на настоящата поръчка  предвиждаме обектът да се изпълни на инженеринг 

при който Изпълнителя да изготви работен проект за изпълнение на вертикалната планировка, 

трайни настилки и оформяне на зелени площи.  

         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 11:00ч. 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.  
 

 

http://www.bgports.bg/

