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BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Възложител

Обект на поръчката

Обща прогнозна стойност на поръчката

Предмет на поръчката

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата
43363/SP-2243
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
22.08.2017 г. 

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000
BG411, Софийска вода АД, Район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. Бизнес парк №1, сграда
2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София, Тел.: 02 8122456, E-mail:
spobornikov@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588; 02 8122589
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.sofiyskavoda.bg.
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

Услуги

69900 лв. без ДДС

Предмет: Снегопочистване и опесъчаване на подходните и вътрешноплощадковите пътища
на ПСПВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции. В санитарно
охранителните зони (СОЗ) на пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), главни
резервоари (НИР), помпени и хлораторни станции има обособени вътрешноплощадкови
пътища, чрез които се обслужват отделните подобекти и съоръжения. Необходимо в зимни
условия е същите да бъдат почиствани от сняг и опесъчавани при необходимост на
приоритетен принцип. Вътрешноплощадковите пътища са със старо асфалтово покритие с
ширина варираща в зависимост от типа на пътя и местонахождението му от 3-6м.
Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) – 3бр. Хлоратони и помпени станции –
4бр. Главни резервоари (НИР) – 11 броя Опционални обекти – помпени станции и малки
резервоари – 32 бр. Всички опционални обекти са с приоритет 4. На тези обекти при
възникнала необходимост се почистват подходите към съответния резервоар или ПС.
Обикновено почистването се извършва чрез механизацията на съответните поддържащи
териториалната водопроводна мрежа екипи. № От ПСПВ Бистрица до НИР/хлораторна
станция Разстояние в км. 1 Изток 2 2 Колежа 3 3 Драгалевци 7 4 Лозенец 12 5 Бъкстон 10 6
Бояна 12 7 Лозище 18 8 Модерно предградие 20 9 Коньовица 21 10 Мало Бучино 27 11 ВЕЦ
Пасарел 26 12 ПСПВ Пасарел 29 13 ПСПВ Панчарево 7 14 Плана 25 15 Симеоново 7 16
Мрамор 29 Място на извършване: [В санитарно охранителните зони (СОЗ) на
пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), главни резервоари (НИР), помпени и
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Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Срок за получаване на офертите

Информация относно средства от Европейския съюз

Друга информация

Дата на изпращане на настоящата информация

хлораторни станции има обособени вътрешноплощадкови пътища, чрез които се обслужват
отделните подобекти и съоръжения. Необходимо в зимни условия е същите да бъдат
почиствани от сняг и опесъчавани при необходимост на приоритетен принцип.
Вътрешноплощадковите пътища са със старо асфалтово покритие с ширина варираща в
зависимост от типа на пътя и местонахождението му от 3-6 м. Пълното описание на
предмета на поръчката е дадено в приложения проектодоговор.

90620000
Описание:
Услуги по почистване на улици от сняг 

 

20/09/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
НЕ

12/09/2017  (дд/мм/гггг)


