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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
Публикувано на: четвъртък, 31 октомври 2019
Валидно до: четвъртък, 19 декември 2019, 17:15
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
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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
Линк към съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти:
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41283

8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
056 841 560; 0885 009670; 056/826 659;
Можете да натиснете върху номера за безплатно обаждане факс: 056 841314
e-mail: obshtina@burgas.bg

Строителство, инвестиции и регионално развитие
Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация
Финанси, бюджет и икономика
Образование
Култура

Превенции и младежки политики
Здравеопазване и социални дейности
Околна среда
Туризъм и спорт

Всички права запазени! ©2008-2020

page 2 / 3

www.burgas.bg
04.07.2020 22:14

Община Бургас ©2008-2020 | Условия за използване | Защита на личните данни
Web Design and support: NK SOFTWARE

(function() { var dg_scr = document.createElement('script'); dg_scr.type = 'text/javascript'; dg_scr.async =
true; dg_scr.src = (('https:' == document.location.protocol) ? 'https://' : 'http://') +
'track.freecallinc.com/freecall.js'; dg_scr.onload = function(){ try { deskGod.track(5513, 5385); } catch(err){ }
}; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(dg_scr, s); })();

page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

