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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕДСЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА
ОБРАБОТКА НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”.
понеделник, 04 март 2019
Публикувано от: Боряна Балабанова
ОБЩИНА БУРГАС
Дирекция
"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка, с предмет:
"ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕДСЕПАРИРАЩА
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ".
Бургас, 2019 г.
На основание чл. 32, ал.1 , т. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените
поръчки, Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез
електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване
на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.
Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 24.04.2019 г. на адреса на
Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 25.04.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас,
назначена от възложителя.
На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масова информация.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
Данни за Възложителя:
Община Бургас
8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26
Лице за контакт:
Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас
тел.: 056/907 242
факс: 056/841 996
електронна поща: d.georgieva@burgas.bg
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ЛИНК КЪМ СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ:
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39066

Файлове и ресурси
Решение за откриване на процедура [1]
Обявление за поръчка [2]
Документация за обществена поръчка [3]
Приложение № 8 - Ценово предложение [4]
Приложение № 9 - Технически условия [5]
Приложение № 10 - Методика за оценка [6]
Приложение № 10.1. Обобщен контролен лист [7]
Приложения за попълване [8]
espd-request.pdf [9]
espd-request.xml [10]
Проект на Договор [11]
Отговор на постъпило запитване № 1 [12]
СХЕМА 1 (1) [13]
СХЕМА 2 (1) [14]
СХЕМА 3 (1) [15]
Отговор на постъпило запитване № 2 [16]
Отговор на постъпило запитване № 3 [17]
Протокол № 2 - Протокол с констатации [18]
Протоколи от работата на Комисията [19]
Доклад до Възложителя [20]
Решение за избор на изпълнител № 2084 от 26.07.2019 г. [21]

Линкове на ресурси:
[1] https://www.burgas.bg/uploads/1b15d863bd7f2d6130ce62c8a72f27ec.pdf
[2] https://www.burgas.bg/uploads/8e61d7d209602b70e9c47e214af5a355.pdf
[3] https://www.burgas.bg/uploads/482d209119aea2f51939ef8117f9256b.doc
[4] https://www.burgas.bg/uploads/13609786b80f97c76617db2228c5abc7.doc
[5] https://www.burgas.bg/uploads/0f4cc1e80148638f536a6939feec3493.docx
[6] https://www.burgas.bg/uploads/33ecadcaacebe743de7dde17cf06c69e.doc
[7] https://www.burgas.bg/uploads/b497fbc9c10523df72ae554462e925d0.docx
[8] https://www.burgas.bg/uploads/a7d8b4b759d87b092382dbe468b686ea.docx
[9] https://www.burgas.bg/uploads/d5ab0f1e2d0dacb18e4562348f0a73f4.pdf
[10] https://www.burgas.bg/uploads/59feb26f74187b6bc60794f662c36240.xml
[11] https://www.burgas.bg/uploads/262306003c2540f1135a628ed5645051.docx
[12] https://www.burgas.bg/uploads/2718cb9bd9b8f8c655c723aa48ba410b.pdf
[13] https://www.burgas.bg/uploads/3739ca2e1b2676fd5a461be7e1945a60.pdf
[14] https://www.burgas.bg/uploads/83a885478a74a3695adff17815ccb031.pdf
[15] https://www.burgas.bg/uploads/0d9fed6f24ae5e2c49a2d3ee8bc49bb9.pdf
[16] https://www.burgas.bg/uploads/78878e7cca872debd45be30533159b3b.pdf
[17] https://www.burgas.bg/uploads/5d2c114ce6e88d3c2bc7933c69d70ff5.pdf
[18] https://www.burgas.bg/uploads/aba4f1a4f24da9222b07303958eb87a1.pdf
[19] https://www.burgas.bg/uploads/a6668e2ca424f73f11d7f13cb3fc079d.pdf
[20] https://www.burgas.bg/uploads/46608521e4671d385d7426bd977e3612.pdf
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[21] https://www.burgas.bg/uploads/91f6531bc35dfd946d393f8d49151ccd.pdf
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