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Обществени пОръчки

Възложител: Община Пловдив
Описание: Избор на изпълнител за извършване 

на строително-монтажни работи на обект: „Рекон-
струкция и обновяване на зелени площи, обслужваща 
социална и техническа инфраструктура, същест-
вуващи водни площи и изграждане на обществен 

паркинг в парк „Цар Симеоновата градина“ с три 
обособени позиции: ОП №1: „Реконструкция и обновя-
ване на „Цар Симеоновата градина”, ОП №2: „Рекон-
струкция на езерото и изграждане на обществен 
подземен паркинг“ и ОП №3 „Изграждане на водни 
ефекти“.

 Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строително-
монтажни работи на обект: „Реконструкция и обновяване на зелени площи, 
обслужваща социална и техническа инфраструктура, съществуващи водни 
площи и изграждане на обществен паркинг в парк „Цар Симеоновата градина“ 
с три обособени позиции (ОП): обособена позиция №1: „Реконструкция и обно-
вяване на „Цар Симеоновата градина”, обособена позиция №2: „Реконструк-
ция на езерото и изграждане на обществен подземен паркинг“ и обособена 
позиция №3 „Изграждане на водни ефекти“

 Наименование: „Ремонт на улици и тротоари на територията на 
община Банско”

 Наименование: Поставяне на фитнес уреди и изграждане на стрийт 
фитнес площадки по обособени позиции: • обособена позиция №1 - 10 бр. 
комбинирани площадки; • обособена позиция №2 - 2 бр. стрийт фитнес пло-
щадки; • обособена позиция №3 - 2 бр. площадки с по 6 мултифункционални 
фитнес уреда.

 Наименование: „Реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ „Проф. 
д-р Асен Шопов” ЕООД, Златоград”

 Наименование: „Довършителни работи по покрив на източноправосла-
вен храм в УПИ I кв. 290, гр. Монтана”

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 8 828 958,11 лева
Общо количество или обем:  Избор на изпълни-
тел за извършване на строително-монтажни ра-
боти на обект: „Реконструкция и обновяване на 
зелени площи, обслужваща социална и техническа 
инфраструктура, съществуващи водни площи и 
изграждане на обществен паркинг в парк „Цар Си-
меоновата градина“ с три обособени позиции: ОП 
№1:„Реконструкция и обновяване на „Цар Симеоно-
вата градина”, ОП №2: „Реконструкция на езерото 
и изграждане на обществен подземен паркинг“ 
и ОП №3 „Изграждане на водни ефекти“. Обща-
та стойност на поръчката е до 8 828 958,11 лв. 
без ДДС, в т.ч.: ОП 1 – 2 886 728,18 лв. без ДДС, 
включваща строителни работи по части пар-
коустройство, детска площадка, архитектура, 
конструкции, електротехническа – алейно освет-
ление, кабелно захранване, ВиК – поливна систе-
ма, геодезия, подробно описани в приложена към 
документацията количествена сметка; ОП 2 – 
4 174 086,83 лв. без ДДС, включваща строителни 
работи по части конструкция, ВиК, хидроизолация, 
геодезия, архитектура, вентилация, пътни рабо-
ти, тротоарни настилки, пожарна безопасност, 

контрол на достъпа и видеонаблюдение, авто-
матизирана паркинг система, подробно описани 
в приложена към документацията количествена 
сметка; ОП 3 – 1 768 143,10 лв. без ДДС, включваща 
строителни работи по части – технология водни 
ефекти, елинсталации, фонтани, филтриращи сис-
теми, подробно описани в приложена към докумен-
тацията количествена сметка; така обявената 
стойност за всяка една от обособените позиции 
е лимитна.

Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 360
Срок за получаване на документация за участие:  
09.09.2013 г.  Час: 17:15
Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 19.09.2013 г. Час: 17:15
Отваряне на офертите: Пловдив, пл. „Централен” 
№ 1, ет.12, Заседателна зала
Дата: 20.09.2013 г. Час: 10:00
За контакти:  Петя Георгиева
Факс: 032 656412
Адрес: пл. „Ст. Стамболов” № 1
Адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg  
Телефон: 032 656469
E-mail: s_ivanov@plovdiv.bg

Още на: www.vestnikstroitel.bg

сертификати по: 
ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001,

Строителство и ремонт на пътища
ВиК

тел.: 032/940-781,факс:032/951-697
0889/219-769, 0886/888-610, 0886/888-611

„ИЛВА-ХГ“ ООД
Продаваме „пасивни къщи“, 

в.з. „Киноцентър“, 
с немски сертификат за качество. 
Полагаме подови настилки 

по виброметод.
02 925 07 06, 0877 627 260

„Сигма-П“ ООД 

Проект за 50 апартамента, курорта Шкорпиловци, 
готов за строителство, различни опции за плащане - 0897604224

Oсн. предмет: 45236210 - Строителни 
работи на терени на детски площадки 

Прогнозна стойност: 394 166,66 лева
Общо количество или обем: За обособе-

на позиция №1 – 10 бр. комбинирани площадки 
- 330 833,33 лв. без ДДС, единична бройка за 
1 площадка – 7 уреда, стрийт фитнес - пло-
щадка (1 уред) и площадка с 6 бр. мултифунк-
ционални уреди. Общо за 10 площадки - 70 
уреда (10 стрийт фитнес уреда и 60 бр. мул-
тифункционални уреда). За обособена пози-
ция №2 - 2 бр. стрийт фитнес площадки: 33 
333.33 лв. без ДДС, единична бройка за 1 пло-
щадка – стрийт фитнес площадка (1 уред). 
Общо за 2 площадки - 2 стрийт фитнес уре-
да, стрийт фитнес уред (комбиниран мулти-
функционален тренажор), укрепващ мускули-
те на ръцете, гърба, раменете, коремната 
област, общо 2 бр. За обособена позиция №3 
- 2 бр. площадки с по 6 бр. мултифункционални 

фитнес уреди; 30 000 лв. без ДДС, единична 
бройка за 1 площадка – 6 бр. мултифункцио-
нални уреди. Общо за 2 площадки - 12 бр. мул-
тифункционални уреда.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на документация за 
участие: 29.08.2013 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 05.09.2013 г. Час: 17:30
Отваряне на офертите: София, ул. „Москов-
ска” №33
Дата: 09.09.2013 г. Час: 11:00
За контакти: Станислава Цветкова
Факс: 02 9377561
Адрес: ул. „Московска” №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: 02 9377530
E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg 

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 750 000 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
31.05.2014 г. 
Срок за получаване на документация за 
участие:  30.08.2013 г.  Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 09.09.2013 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: в община Банско, 
гр. Банско, общинска администрация - Бан-

ско, площад „Никола Вапцаров” №: 1, етаж 2 
- стая 207
Дата: 10.09.2013 г. Час: 10:00

За контакти: Сашка Въчкова - зам.-кмет на 
община Банско
Факс: 0749 88633
Адрес: пл. „Никола Вапцаров” №1
Адрес на възложителя: http://www.bansko.bg  
Телефон: 0749 88611
E-mail: sv_bansko@yahoo.com

Възложител: Община Банско
Описание: „Ремонт на улици и тротоари на 

територията на община Банско”. Строител-
но-монтажните и ремонтни работи включват 
следното: Изкърпване на асфалтова настилка 

с 5 см плътна смес ръчно. Почистване на съ-
ществуваща асфалтова настилка. Фрезоване на 
съществуващата асфалтова настилка и извоз-
ване на депо до 10км. Направа на втори битумен  
разлив.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни 
и монтажни работи 

Прогнозна стойност: 415 000 лева
Общо количество или обем: Съгласно 

работния проект, техническата специ-
фикация и количествената сметка от до-
кументацията за участие в процедурата. 
Болницата се състои от три сгради, свър-
зани една с друга, наименувани за целите 
на проектирането като: блок А, блок Б и 
блок В. В блок А е разположена поликлинич-
на част – лекарски кабинети, клиничната 
лаборатория, болнична аптека и манипула-
ционни, а в сутерена – пералното. В блок Б 

са разположени офиси на администрацията, 
рентгенови кабинети и центърът за спешна 
медицинска помощ. В сутерена е разположе-
но отделение по физиотерапия. Блок В е съ-
щинската част на болницата – по-голямата 
част от отделенията, болнични стаи, ма-
нипулационни, операционни и котелното са 
разположени в него.Целите на проекта са: 1. 
Доставка и монтаж на апаратура и оборуд-
ване и съпътстващи СМР в помещенията 
с новодоставена апаратура или оборудване 
в следните отделения на МБАЛ „Проф.д-р 
Асен Шопов” ЕООД, Златоград; 2. Мерки за 
енергийна ефективност на помещенията с 

Oсн. предмет: 45451000 - Монтажни работи 
на декоративни елементи от метал 
Прогнозна стойност: 375 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на документация за 
участие: 04.09.2013 г. Час: 17:30
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 11.09.2013 г. Час: 17:30
Отваряне на офертите: Заседателна зала 

на община Монтана - гр. Монтана, ул. „Изво-
ра” №1, ет.2
Дата: 12.09.2013 г. Час: 10:00

За контакти: инж. Калин Каменов
Факс: 096 300462
Адрес: ул. „Извора” №1
Адрес на възложителя: www.montana.bg
Телефон: 096 394227
E-mail: montana@montana.bg

Възложител: Община Монтана
Описание: Избор на изпълнител с про-

фесионална квалификация и практически 
опит в областта на изграждане на обшив-

ка от медна и хром-никелова ламарина с 
цвят злато върху покрива и куполите на 
източноправославен храм в УПИ I кв. 290, 
гр. Монтана.

Възложител: Столична община
Описание: Поставяне и изграждане на 

стрийт фитнес съоръжения в районите на 
Столична община – общо 14 площадки, по 
обособени позиции. За обособена позиция 
№1, 10 бр. комбинирани площадки: единич-
на бройка за 1 площадка – 7 уреда, стрийт 
фитнес площадка (1 уред) и площадка с 6 бр. 
мултифункционални уреди, общо за 10 пло-
щадки - 70 уреда, 10 стрийт фитнес уреда 
и 60 бр. мултифункционални уреда. За обо-
собена позиция №2, 2 бр. стрийт фитнес 

площадки: единична бройка за 1 площадка 
– стрийт фитнес площадка (1 уред), общо 
за 2 площадки - 2 стрийт фитнес уреда, 
стрийт фитнес уред (комбиниран мулти-
функционален тренажор), укрепващ муску-
лите на ръцете, гърба, раменете, коремна-
та област, общо 2 бр. За обособена позиция 
№3, 2 бр. площадки с по 6 бр. мултифункцио-
нални фитнес уреди; единична бройка за 1 
площадка – 6 бр. мултифункционални уреди, 
общо за 2 площадки - 12 бр. мултифункцио-
нални уреда.

Възложител: Община Златоград
Описание: Предметът на поръчката включва 

реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ 
„Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, Златоград по про-
ект „Реконструкция, обновяване и оборудване в 
МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, Златоград” 
по схема за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за 
реконструкция/ обновяване и оборудване на общин-
ски лечебни заведения в общини извън градските 
агломерационни ареали”, които се осъществяват 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за ре-
гионално развитие. Целите на проекта са: 1. Дос-
тавка и монтаж на апаратура и оборудване и съ-

пътстващи СМР в помещенията с новодоставена 
апаратура или оборудване в следните отделения 
на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов” ЕООД, Златоград; 
2. Мерки за енергийна ефективност на помещени-
ята с новодоставено оборудване или апаратура. 3. 
Привеждане на подходите и маршрутите до ново-
доставеното оборудване (подмяна на асансьори 
или оборудването им, подмяна на козирката на 
главния вход на корпус А), както и санитарните 
помещения в съответствие с изискванията на На-
редба от 1 юли 2009 г. „за проектиране, изпълнение 
и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания” ( в сила от 
14.07.2009 г., издадена от МРРБ, обн. ДВ, бр. 54 от 
14 юли 2009 г.).

новодоставено оборудване или апаратура. 
3. Привеждане на подходите и маршрутите 
до новодоставеното оборудване (подмяна 
на асансьори или оборудването им, подмяна 
на козирката на главния вход на корпус А), 
както и санитарните помещения в съот-
ветствие с изискванията на Наредба от 1 
юли 2009 г. „за проектиране, изпълнение и 
поддържане на строежите в съответствие 
с изискванията за достъпна среда за насе-
лението, включително за хората с уврежда-
ния” ( в сила от 14.07.2009 г., издадена от 
Министерството на регионалното разви-
тие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 54 
от 14 юли 2009 г.). Предвижда се частична 
намеса в разпределенията на болничното 
заведение. Обект на СМР са всички надзем-
ни нива и сутеренът на корпус Б, където е 
разположено отделението по физиотерапия. 
Санирането на прилежащите фасади ще се 
изпълни съгласно проект по част „Енергийна 
ефективност”. По мерките за осигуряване 
на достъпна среда са предвидени следни-

те мероприятия: - Демонтаж на същест-
вуващата асансьорна уредба и доставка и 
монтаж на нова такава в съществуващата 
асансьорна шахта. - За обекта има издадено 
Разрешение за строеж №7/19.02.2013 г. на 
община Златоград.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на документация за 
участие: 29.08.2013 г. Час: 17:30
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 05.09.2013 г. Час: 17:30
Отваряне на офертите: заседателната 
зала в сградата на ОА Златоград
Дата: 06.09.2013 г. Час: 11:00
За контакти: инж. Цветелина Бодурова - гл. 
експерт ОП
Факс: 03071 4023
Адрес: ул. „Стефан Стамболов” № 1
Адрес на възложителя: www.zlatograd.bg  
Телефон: 03071 2551
E-mail: oba-zlatograd@zlatograd.bg


