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I. II. III. VI.
BG-София:
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение, бул. Брюксел № 1, За: Росица
Кехайова, България 1540, София, Тел.: 02 9371565, E-mail: rossitza.kehayova@bulatsa.com, Факс:
02 9803864
Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulatsa.com.
Адрес на профила на купувача: http://www.bulatsa.com/инфоцентър/профил-на-купувача/общаинформация/предварителните-обявления.
Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На
горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Друг: Управление на въздушното движение
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)
II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Изграждане на многофункционално игрище и паркинг и благоустрояване на територията на
учебно-възстановителна почивна база (УВПБ) "Св. Св. Константин и Елена"
II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството
Курортен комплекс "Св. Св. Константин и Елена" - гр. Варна
код NUTS
BG331
II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение
НЕ
II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството
Изграждане на многофункционално игрище и паркинг и благоустрояване на територията на
УВПБ "Св. Св. Константин и Елена", съгласно техническите спецификации и изисквания в
документацията за участие в процедурата.
Обособени позиции
НЕ
II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
45236110, 45223300
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Описание:
Строителни работи на спортни терени
Строителни и монтажни работи по изграждане на паркинг
II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната
търговска организация
НЕ
РАЗДЕЛ

ІІІ:

ЮРИДИЧЕСКА,

ИКОНОМИЧЕСКА,

ФИНАНСОВА

И

ТЕХНИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация
Данъчно законодателство:
Законодателство за опазването на околната среда:
Защита на трудовата заетост и условия на труд: .
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
16.02.2016 г.

