www.burgas.bg
23.01.2020 22:53

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за
Културен дом на Нефтохимика, във връзка с реализацията на
проект: Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на
мерки за енергийна ефекти
четвъртък, 31 октомври 2019
Публикувано от: Валерия Димитрова-Даалова
ОБЩИНА БУРГАС
Дирекция
"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка, с предмет:
"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Културен дом на Нефтохимика, във
връзка с реализацията на проект: Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки
за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим" - гр. Бургас" по 4 обособени
позиции:
ОП 1: "Доставка, монтаж и инсталиране на сценична озвучителна система за Културен дом на
Лукойл Нефтохим - гр. Бургас".
ОП 2: "Доставка, окабеляване и монтаж на сценично, художествено осветление за Културен
дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас".
ОП 3: "Доставка, монтаж и инсталиране на прожекционна мултимедийна кино система и
дворна сценична платформа за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас"
ОП 4: "Доставка и монтаж на обзавеждане за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас".
гр. Бургас, 2019 г.
Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 19.12.2019г. на адреса на
Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.12.2019г. от 10:00 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

page 1 / 3

www.burgas.bg
23.01.2020 22:53

Лица за контакт:
Валерия Димитрова- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 /
907 288
Весна Балтина- ст.експерт в Дирекция "Европейски политики и програми" при Община Бургас - 056 /
907 430

Файлове и ресурси
Решение за откриване на процедура [1]
Обявление за обществена поръчка [2]
Техническа спецификация Приложение № 5 [3]
Документация за обществена поръчка [4]
Методика за оценка Приложение 4 [5]
Приложения за попълване [6]
Приложение 2.1 [7]
Приложение 2.2 [8]
Приложение 2.3 [9]
Приложение 2.4 [10]
Приложение 3.1 за обособена позиция 1 [11]
Приложение 3.1 за обособена позиция 2 [12]
Приложение 3.1 за обособена позиция 3 [13]
Приложение 3.1 за обособена позиция 4 [14]
Проект на договор ОП 1 [15]
Проект на договор ОП 2 [16]
Проект на договор ОП 3 [17]
Проект на договор ОП4 [18]
еЕЕДОП- pdf [19]
eЕЕДОП- xml [20]
Разяснение № 1 [21]
Решение за одобрянаве ва обявлеине за изменение или допълнителна информация [22]
Протокол № 1 от работата на комисията [23]

Линкове на ресурси:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

https://www.burgas.bg/uploads/c7387742062a0988e81b59544e41e7fb.pdf
https://www.burgas.bg/uploads/8fecd870ecb2354b9673beafee03ebf9.pdf
https://www.burgas.bg/uploads/340cb851f41bd8de16c4fe17dd3b52a1.pdf
https://www.burgas.bg/uploads/85078af65f2009300176a6b5c01db190.doc
https://www.burgas.bg/uploads/8fd38a7e27945f54c95aa2aa182a4509.docx
https://www.burgas.bg/uploads/34533c3f1db591f8300e73f4bcce6528.docx
https://www.burgas.bg/uploads/5139add547807b76be3505dc760eda3e.docx
https://www.burgas.bg/uploads/1b4e1063300e4103b945999197724c7c.docx
https://www.burgas.bg/uploads/9ce09873a2b9939a226f95407954cade.docx
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[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

https://www.burgas.bg/uploads/cdf87febec095d40e7b149c460b95b16.docx
https://www.burgas.bg/uploads/d14f4229af4531f14d842dbc7b6003f3.xlsx
https://www.burgas.bg/uploads/49476049c2218c5613e15659e455c908.xlsx
https://www.burgas.bg/uploads/05b468818e6003a58d69eaa71ed9ed21.xlsx
https://www.burgas.bg/uploads/68f3b9cdc3c8f94f0ad8875857fe8a8f.xlsx
https://www.burgas.bg/uploads/c8b99b4fa2f3c3e52d76a2b5ef59b8bc.docx
https://www.burgas.bg/uploads/0ee0d61d58e1dfbd72bfaff1c7342377.docx
https://www.burgas.bg/uploads/83bcffc2e03135b859253277d0ae2669.docx
https://www.burgas.bg/uploads/bb753309945cc771af96777fc3c83fc5.docx
https://www.burgas.bg/uploads/dabbef1deead729538a2b4818f005464.pdf
https://www.burgas.bg/uploads/5c6cb3c81fdae9fce5772d811e850783.xml
https://www.burgas.bg/uploads/7023a91bcca0f5ac6522d5cad9e65d6f.pdf
https://www.burgas.bg/uploads/cdbd4f3fccaaaf58daa6f13b119dec5b.pdf
https://www.burgas.bg/uploads/6c82b608b2823a84991f5cefd2cf30f6.pdf
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