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България-София: Строителни и монтажни работи на летища
2020/S 200-486521
Поправка
Обявление за изменения или за допълнителна информация
Строителство
(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 045-107466)
Правно основание:
Директива 2014/23/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 9
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Албена Лазарова
Електронна поща: questions@concession-pdv.bg
Телефон: +359 29409419
Факс: +359 29885149
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mtitc.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.concession-pdv.bg
Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“

II.1.2)

Основен CPV код
45235100 Строителни и монтажни работи на летища

II.1.3)

Вид на поръчка
Строителство

II.1.4)

Кратко описание:
Обектът на концесията е с определена концесионна територия в размер на 2 376 517 кв. м съгласно
площите на ПИ, посочени в издадените актове за публична държавна собственост, съответно 2 376 464
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кв. м съгласно площите на ПИ, посочени в издадените скици, подробно описан в документацията за
концесията и включващ:
1. поземлени имоти и сгради — публична държавна собственост;
2. съоръжения и прилежаща инфраструктура;
3. имоти и вещи — публична държавна собственост, представляващи сгради, съоръжения и системи на
визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване), намиращи се на територията на
летище Пловдив;
4. сгради, съоръжения и оборудване, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера на
негов риск и с негови средства при условия и по ред, определени в концесионния договор.
С допълнително споразумение към концесионния договор като част от обекта на концесия могат да
бъдат включени и други имоти при определени условия съгласно документацията за концесията.
Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.5)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/10/2020
VI.6)

Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 045-107466

Раздел VІI: Промени
VII.1)
Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)

Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за подаване на заявления или за получаване на
оферти
Вместо:
Дата: 12/10/2020
Местно време: 12:30
Да се чете:
Дата: 26/11/2020
Местно време: 12:30

VII.2)

Друга допълнителна информация:
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