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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с
предмет: "Изпълнение на строително - монтажни работи за
изграждане на многофамилни жилищни сгради - социални
жилища и Кризисен център в част от секция А3 и Б2 от същата
сграда в ПИ с идентифик
петък, 01 ноември 2019
Публикувано от: Иванка Баева

ОБЩИНА БУРГАС
Дирекция
"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка, с предмет:
"Изпълнение на строително - монтажни работи за изграждане на многофамилни жилищни
сгради - социални жилища и Кризисен център в част от секция А3 и Б2 от същата сграда в ПИ
с идентификатор 07079.671.334 по КК на гр. Бургас, УПИ VIII, кв. 151 по плана на зона "Д",
ж.к. "Меден рудник".

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 09.12.2019 г. на адреса на
Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 10.12.2019 г. от 10:00 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.

Данни за Възложителя
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Община Бургас
8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:
По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община
Бургас - 056 / 907 276.
По техническата част: Антония Дякова - началник отдел ИП при Община Бургас - 056/841 193

Файлове и ресурси
Решение за откриване на процедура [1]
Обявление за поръчка [2]
Документация [3]
Приложения за попълване [4]
Приложение КС1-Обект 1 [5]
Приложение КС2-Обект 1 [6]
Приложение КС-Обект 2 [7]
Техническа спецификация [8]
Техническа документация [9]
Проектодоговор [10]
ЕЕДОП в PDF формат [11]
ЕЕДОП в XML формат [12]
Разяснение 1 [13]
Разяснение 2 [14]
Разяснение 3 [15]
Разяснение 4 [16]

Линкове на ресурси:
[1] https://www.burgas.bg/uploads/8805c0781d8c0aa197f12e9f2262098f.pdf
[2] https://www.burgas.bg/uploads/c5dca2e67d5393fc4661e5011557d15d.pdf
[3] https://www.burgas.bg/uploads/d69791040ecb5380ec7656b03aa1fa66.pdf
[4] https://www.burgas.bg/uploads/4b8a84b25799363a86182d1be91f5ca3.docx
[5] https://www.burgas.bg/uploads/1151e97682b7ee7bb894f843ad7c46ca.xls
[6] https://www.burgas.bg/uploads/d6cdaaff0bf33e204706028146fe7ce3.xls
[7] https://www.burgas.bg/uploads/acdda8549fdb4d19751ddf8108441b40.xls
[8] https://www.burgas.bg/uploads/32ca7c4ef6f2d62b4cc884c1cd49bd23.pdf
[9] https://www.burgas.bg/uploads/7e27b8f4a4fa447405a7fd50a81000f0.pdf
[10] https://www.burgas.bg/uploads/0e1d56c651aa5c383b7a6e78c746e76e.pdf
[11] https://www.burgas.bg/uploads/056751c14006b07295982275dbabb09b.pdf
[12] https://www.burgas.bg/uploads/a1cf192b92c2a5c1ed29f95aef03d572.xml
[13] https://www.burgas.bg/uploads/6a63dbb0a167e49439f8497468104bf7.pdf
[14] https://www.burgas.bg/uploads/73efd48851883715dcce95746c7142b9.pdf
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[15] https://www.burgas.bg/uploads/653046fcc6c1aae59f38d5f79aafbdc2.pdf
[16] https://www.burgas.bg/uploads/cdefa9bd9a680f8b9cdbafd7a1e7cb1c.pdf
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