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1. Предмет на концесията
концесия за услуга
2. Вид на концесията
държавна концесия
2.1. Концедент
Министерски съвет
2.2. Орган, който представлява концедента
наименование на органа
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
адрес
ул. Дякон Игнатий 9
населено място
гр. София
пощенски код
1000
лице за контакти
Ива Бабурска и Яна Алексиева
телефон
02/ 9409 627 и 9409 538
електронна поща
ibaburska@mtitc.government.bg и jalexieva@mtitc.government.bg
факс
02/988 51 49
URL - Интернет адрес
https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=540&id=4210
3. Вид на обекта на концесията
терминал от пристанище за обществен транспорт с национално значение
4. Местонахождение на обекта на концесията

гр. Видин
5. Индивидуализация на обекта на концесията
Обект на концесията е "Пристанищен терминал Видин-юг" - част от пристанище за
обществен транспорт с национално значение Видин, наричан по-нататък
"пристанищния терминал", включващ:
1. Пристанищна територия, представляваща Поземлен имот с идентификатор №
10971.510.139 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Видин,
одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед
№ КД-14-05-146/19.08.2011 г. на Началника на СГКК-Видин, номер по предходен
план: 5064, с площ 47 902 кв. м., находящ се в гр. Видин, кв. "Южна промишлена
зона", трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов обект, актуван с акт за публична
държавна собственост № 2780/12.09.2011 г.
2. Пристанищна инфраструктура - публична държавна собственост, построена
върху територията по т. 1, включваща всички сгради, съоръжения и линейни
инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията,
електроснабдяването, далекосъобщенията, третирането на отпадъци и геозащитна
дейност, както и сгради и съоръженията, свързани с обслужването на
извършваните на неговата територия и дейности, подробно описани в приложение
- неразделна част от концесионния договор
3. Пристанищна инфраструктура, която ще бъде изградена от Концесионера с
негови средства върху територията по т. 1 при условията и реда, определени в
договора за концесия.
Пълно описание на обекта е дадено в документацията за участие.
6. Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът
може да извършва чрез обекта на концесията
Основен предмет - управление на услугата от обществен интерес и управление и
поддържане на пристанищния терминал на риск на концесионера срещу правото на
концесионера да извършва на терминала пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2
от ЗМПВВППРБ.
Допълнителен предмет - извършване на:
1. частични строителни и монтажни работи в съществуващата концесионна
територия на пристанищен терминал Видин-юг и/или в съответствие с
предвижданията на актуализиран генерален план за разширение на Пристанищен
терминал Видин-юг;
2. съпътстващи дейности по чл. 116а, ал. 1 и по смисъла на § 2, т. 34 от
Допълнителната разпоредба на ЗМПВВППРБ.
Пълното описание е съгласно документацията за участие.
7. Вид на процедурата
открита процедура

8. Размер на гаранцията за участие в процедурата и условия за нейното
предоставяне или плащане
стойност
0
валута
BGN
условия за предоставяне или плащане
0
9. Срок на валидност на офертите
360 календарни дни след датата на подаване на офертата
10. Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата
място
https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=540&id=4210
дата
07.10.2016
час
17:00
11. Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата
цена в цифри
0
12. Език, на който трябва да бъдат написани офертите
български;
13. Място и срок за получаване на офертите
място
Република България, гр. София, Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, ул. "Дякон Игнатий" № 9
дата

