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Съобщение до средствата за масово осведомяване 

 

 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” – Главно управление обявява 

обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 във връзка с глава VIII
„а”

 от ЗОП, с предмет: 

„Строителен надзор за обект: „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во и 2-ро 

корабни места и Яхт клуб (0-во корабно място) -  Пристанище Бургас”. 

Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под № 9048045 / 

24.11.2015 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: 

В инвестиционната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2015 г. е включен 

обект: „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во и 2-ро корабни места и Яхт клуб     

(0-во корабно място) - Пристанище Бургас“, част от Зона за обществен достъп – Бургас и 

прилежащата инфраструктура, свързана с експлоатацията на Морска гара, Трафик кулата и Яхт 

клуба, както и бъдещите преустройства на съществуващите Магазия 1 и склад на Булгартабак, 

също и бъдещи търговски обекти в зоната.   

Строежът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а" от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), поради което по силата на чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният 

надзор е задължителен.  

За обекта е изготвен инвестиционен проект, фаза технически, включващ следните части: 

Архитектурна, Пътна, Геодезия, Конструктивна, ВиК, Ел, Пожарна безопасност,  

Паркоустройство и благоустройство.  

Същият е одобрен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и е 

издадено разрешение за строеж № РС-28/13.05.2015 г., влязло в сила на 17.06.2015 г. 

За изпълнението на СМР на обекта е проведена открита обществена поръчка и е избран 

изпълнител.  

Прогнозната стойност на поръчката за строителен надзор е до 40 000,00 лв. без ДДС. 

Срокът за изпълнение на договора за строителен надзор е до получаване на разрешение за 

ползване на строежа. 

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 04.12.2015 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 07.12.2015 г. от 11.00 часа.  


