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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: “Проектиране начина на 

монтиране, доставка и монтаж на товаро-пътнически асансьор - 1бр. на 

административната сграда в пристанищен терминал Лом“. 

Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под №  

9043097 на 23.06.2015 г. 

Документацията е публикувана в сайта на Държавно предприятие „Пристанищна 

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

Кратко описание: 
Целта на тази процедура е избор на изпълнител за извършване на строителни и 

монтажни работи на обект: “Проектиране начина на монтиране, доставка и монтаж на 

товаро-пътнически асансьор - 1бр. на административната сграда в пристанищен терминал 

Лом“. 

Обектът, предмет на обществената поръчка се намира на ул. „Пристанищна“ №21 и 

представлява административна сграда на 4-ри етажа (един партерен и три над партерни 

етажа).  Настоящият обект се класифицира като четвърта категория съгласно чл. 137, ал.1, т.4 

б.”б” от ЗУТ.  

Към настоящият  момент основният достъп до етажите на сградата се осъществяват 

чрез изградените две стълбищни клетки на сградата, разположени в двата края на сградата. 

Основната клетка за достъп се позиционира в западната част на сградата, а в северната част 

на сградата се намира стълбищна клетка изпълняваща функцията на авариен изход. Достъпът 

до част от сутеренния етаж се осъществява през трети вход разположен на северозападната 

фасада на сградата, въпросният вход няма развитие по височина на сградата. Чрез 

настоящата обществена поръчка се цели изграждането на външен асансьор на западната 

фасада на административната сграда. 

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 03.07.2015 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, площад „Независимост”№5, сграда 

„Митница“, вход на „Деспред“ в 11:00ч. на 06.07.2015г.  

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.  
 


