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Съобщение до средствата за масово осведомяване 

 

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) обявява обществена 

поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Комплексно почистване на 

работни и сервизни помещения в клоновете-териториални поделения и 

специализираните поделения-дирекции на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в 

пристанищата за обществен транспорт с национално значение” по обособени 

позиции. 
Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под № 9048982 

на 14.12.2015 г. 

Документацията е публикувана в сайта на Държавно предприятие „Пристанищна 

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

Предмет на настоящата поръчка е осъществяването на комплексно почистване на 

работните и сервизни помещения, находящи се в административните сгради, в които се 

помещават клоновете-териториални поделения и специализираните поделения-дирекции 

на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Обществената поръчка обхваща четири 

обособени позиции, както следва:  

Обособена позиция № 1: „Комплексно почистване на работни и сервизни 

помещения в гр. Варна – офис на клон-териториално поделение Варна, офис на СПД 

„РКТ-Черно море“ и Брегови Център Варна“  

Обособена позиция № 2: „Комплексно почистване на работни и сервизни 

помещения в гр. Бургас – офис на клон-териториално поделение Бургас и Брегови 

Център Бургас“ 

Обособена позиция № 3: „Комплексно почистване на работни и сервизни 

помещения в гр. Русе – офис на клон-териториално поделение Русе и  офис на СПД 

„РКТ-река Дунав“ (сграда РИС Център)“  

Обособена позиция № 4: „Комплексно почистване на работни и сервизни 

помещения в гр. Лом – офис на клон-териториално поделение Лом“  

Площта на работните и сервизни помещения, които трябва да се почистват, е 

както следва: 

За Обособена позиция № 1: 2 326 кв.м. 

За Обособена позиция № 2: 1 700 кв.м. 

За Обособена позиция № 3: 1 277 кв.м. 

За Обособена позиция № 4:    494 кв.м. 

Срок на изпълнение: Възложителят ще сключи договори с избраните 

изпълнители по отделните обособени позиции за срок 12 (дванадесет) месеца, считано от 

подписването им. 

Прогнозна стойност: Определената от възложителя обща прогнозна стойност на 

поръчката е до 60 000 (шестдесет хиляди) лева, без ДДС. Прогнозната стойност за всяка 

от обособените позиции е, както следва: 

За Обособена позиция № 1: до 25 300,00 лв. без ДДС 

За Обособена позиция № 2: до 17 500,00 лв. без ДДС 

За Обособена позиция № 3: до 11 300,00 лв. без ДДС 

За Обособена позиция № 4: до   5 900,00 лв. без ДДС 

Начин на плащане: Плащането на дължимата сума за извършеното почистване за 

предходен месец ще се извършва в срок до 10 /десет/ работни дни след подписване на 

приемо-предателен протокол за извършените услуги за съответния период и представяне 

от изпълнителя на оригинална фактура.  



 

 

Протоколите се съставят до 5-то число на текущия месец и се подписват от 

представител на изпълнителя и ръководителите на съответните структурни звена на 

възложителя. Всички плащания се извършват в български лева, с платежно нареждане по 

банкова сметка на изпълнителя. Когато изпълнителят е сключил договори за 

подизпълнение, възложителят извършва плащането, след като бъдат представени 

доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителите за изпълнените от тях 

работи. 
Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 28.12.2015 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. Участниците могат да подадат оферта за една или 

повече обособени позиции. Представянето на варианти не се допуска. 
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 ГУ на ДП 

„Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, 

заседателна зала, на 29.12.2015 г., 11.00 часа. 

 

 

 


