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Съобщение до средствата за масово осведомяване 

 

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ), Tериториално 

поделение (клон) Русе обявява обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, с 

предмет: „Рехабилитация на открити складови площи в тила на западния кей в пристанищен 

терминал Русе-изток”. 

Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под 

№9039840 на 17.03.2015 г. 

Документацията е публикувана в сайта на Държавно предприятие „Пристанищна 

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

Кратко описание: 

Настоящата поръчка цели избор на Изпълнител за извършване на строителни и 

монтажни работи на обект: „Рехабилитация на открити складови площи в тила на западния 

кей в пристанищен терминал Русе-изток, представляващи ремонтни работи, изкопни работи, 

кофражни, армировъчни, полагане на бетон и други видове строителни и монтажни работи 

Обектът, който трябва да се рехабилитира, е разположен на територията на 

пристанищен терминал Русе-изток, част от пристанище за обществен транспорт с 

национално значение Русе. 

Предвидените за изпълнение строителни и ремонтни дейности попадат в хипотезата 

на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на 

разрешение за строеж. 

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 27.03.2015 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. 

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 на 30.03.2015 г. 

от 14:00 часа в сградата на териториално поделение (клон) Русе, адрес: гр. Русе, ул. 

Пристанищна № 22, вх. Б, ет. 2.  

 
 

 

 

 

 


