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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Изработване на прединвестиционни проучвания за
транспортна свързаност на Община Бургас за:
вторник, 02 юли 2019
Публикувано от: Янислав Димчев Тенев

ОБЩИНА БУРГАС
Дирекция
"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка, с предмет:
"Изработване на прединвестиционни проучвания за транспортна свързаност на Община Бургас
за:

Обособена позиция 1 Прединвестиционно проучване за транспортна свързаност между Община
Бургас с Община Малко Търново, Община Средец и Община Айтос;

Обособена позиция 2 Прединвестиционно проучване за избор на трасе за пътна връзка от
о.т.209 по плана на ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас до републикански път I-9 " ГКПП
Дуранкулак- Бургас - ГКПП Малко Търново в съответствие с ОУП на гр. Бургас и парцеларен
план за утвърждаване на избраното трасе"

гр. 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 ще предостави 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 07.08.2019г. на адреса на
Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 08.08.2019г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от
Комисия 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.
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Данни за Възложителя
Община Бургас
8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:
По юридическата част: Янислав Тенев- юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община
Бургас - 056 / 907 269
По техническата част: Николай Цоцомански - Началник отдел "Инвестиционно планиране" при
Община Бургас - 056 / 907 285

Линк към съобщение за отваряне на ценови оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39717

Файлове и ресурси
Решение за откриване на процедура [1]
Обявление за обществена поръчка [2]
Документация [3]
Приложения за попълване [4]
Проект на договор [5]
espd-request.pdf [6]
espd-request.xml [7]
Техническо задание по ОП1.pdf [8]
Техническо задание по ОП2.pdf [9]
Протокол № 10/03.04.19 г. от дневния ред на ОЕСУТ на Община Бургас.pdf [10]
Решение на Общински съвет Бургас за разрешаване изготвянето на ПУП-ПП за пътната
връзка [11]
Схема на първокласна улична мрежа и РПМ към ОУП на гр. Бургас и ОУП [12]
Протокол № 1 от работата на Комисията [13]
Решение за избор на изпълнител № № 2556 от 09.09.2019 [14]
Протокол № 2 от работата на Комисията [15]
Протокол № 3 от работата на Комисията [16]
Доклад [17]

Линкове на ресурси:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

https://www.burgas.bg/uploads/51883fea0de770ffbb7a3990553337c3.pdf
https://www.burgas.bg/uploads/512f263ce7003f96e9a988ed49a82a66.pdf
https://www.burgas.bg/uploads/96808b5b50597e317b26b16af3c90b0f.doc
https://www.burgas.bg/uploads/a3e81c8dec2bfd30636764de18684eb8.docx
https://www.burgas.bg/uploads/b6dece2abc8870c8065edcda0470e5aa.doc
https://www.burgas.bg/uploads/b98c0241216fb80024a0fa6e2c7214eb.pdf
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[7] https://www.burgas.bg/uploads/e821424182bafc4581dd2c406fa8b153.xml
[8] https://www.burgas.bg/uploads/aa11d2d74401ca634f4070ca4959d091.pdf
[9] https://www.burgas.bg/uploads/dc7d6e0e643e8a651b47b8422f4835f9.pdf
[10] https://www.burgas.bg/uploads/d1c230c7cfee14abf10efa0d7cc1f9e0.pdf
[11] https://www.burgas.bg/uploads/adfab58fdf9e8b4d079e1c863f516e14.pdf
[12] https://www.burgas.bg/uploads/6ecf858372d62772c2c5facb77bcf959.pdf
[13] https://www.burgas.bg/uploads/a7663a215939b26e0e7e5213a1c68d8c.pdf
[14] https://www.burgas.bg/uploads/46669c9bbbf0eab53c63d9c96749a62a.pdf
[15] https://www.burgas.bg/uploads/c7eb5a4a1e07d149e7ba5dca3557fbb9.pdf
[16] https://www.burgas.bg/uploads/319548d2a3053e4dd57704f55375fe22.pdf
[17] https://www.burgas.bg/uploads/e36b465516e170da7c7ee480e963796d.pdf
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