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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: Проектиране, строителство и авторски надзор
(инженеринг) на обект „Реконструкция и разширяване на
съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки
плавателни съдове на остров Света Ан
понеделник, 30 декември 2019
Публикувано от: Гергана Стоянова

ОБЩИНА БУРГАС
Дирекция
"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка, с предмет:
Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект "Реконструкция и
разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки плавателни
съдове на остров Света Анастасия".

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 13.02.2020 г. на адреса на
Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 14.02.2020. 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
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Лице за контакт:
По юридическата част:
Гергана Стоянова- ст. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 /
907 288;

Файлове и ресурси
Решение за откриване на процедура [1]
Обявление [2]
Документация за обществена поръчка [3]
Техническа спецификация [4]
Методика за оценка [5]
Приложения за попълване [6]
Проект на договор [7]
Задание за проектиране [8]
Техниечска документация [9]
Ценово предложение Приложение № 4 [10]
Техническо предложение Приложение № 3 [11]
еЕЕДОП- PDF [12]
еЕЕДОП- XML [13]
Отговор на постъпило запитване [14]
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация [15]

Линкове на ресурси:
[1] https://www.burgas.bg/uploads/a485325ae27802c64d552481e2586a1c.pdf
[2] https://www.burgas.bg/uploads/df7318f516c412b2cd5bd227e4611fb2.pdf
[3] https://www.burgas.bg/uploads/5eed891a446cf788ba5c766bb34f9588.doc
[4] https://www.burgas.bg/uploads/9de9476f283e93a6c0314dc921b9825c.docx
[5] https://www.burgas.bg/uploads/f258534e4bd3ffd43f59c979910d41a4.doc
[6] https://www.burgas.bg/uploads/9bd578bd14762b348491b453e624f2a9.doc
[7] https://www.burgas.bg/uploads/9a7ac05603a11de572de53ba958539ad.docx
[8] https://www.burgas.bg/uploads/2a7122d392bdf5bbddff4180fe0560fe.pdf
[9] https://www.burgas.bg/uploads/d3b117e0c101a3c6a62aa441ad1d37b0.pdf
[10] https://www.burgas.bg/uploads/191f540ac7999c9b1abb7727a6481e8e.docx
[11] https://www.burgas.bg/uploads/2078a84b3822a11906d953f92d7ee689.docx
[12] https://www.burgas.bg/uploads/f010c0ca6fb4b2b8da073413c7f81a82.pdf
[13] https://www.burgas.bg/uploads/e5d96558e201cdab661d673dbde315a8.xml
[14] https://www.burgas.bg/uploads/295c6c481ab7c82b8078939876baa1e4.pdf
[15] https://www.burgas.bg/uploads/9495bd28a6f88c6fb1ac03a0eb0767d2.pdf
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