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ЗЗ  АА  ПП  ИИ  ТТ  ВВ  АА  НН  ЕЕ  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение или оферта за извършване 

на ремонт на административно-техническа сграда във  военно формирование 48450  

Условия за провеждане на обществената поръчка: 

1. Предмет на обществената поръчка  - „Ремонт на външни стени и подмяна 

на дограма на административно-техническа сграда”  в съответствие с количествени-

те показатели посочени в Приложение 1. 

2. Начин на изпълнение на поръчката - със сключване на договор. 

3. Срок за изпълнение на поръчката - до 30.09.2013г.  

4. Място за изпълнение на поръчката – сграда на в. ф. 48450 – с. Добра по-

ляна, обл. Бургас. 

5. Изисквания към предмета на поръчката: 

5.1. Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строи-

телно-ремонтните работи да са с качество не по-ниско от I-во по БДС. 

5.2. Гаранционният срок за ремонтните строително-монтажни работи 

(РСМР) да бъде не по-малко от пет години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти; 

5.3. Начин на плащане - по банков път.  

5.4. Ценово предложение с ДДС (По Приложение 1), в което да са указа-

ни,  всички необходими разходи за изпълнение на поръчката. 

6. Заплащането на услугата ще се извърши от финансова служба на в.ф. 28870 

- София по банков път в едномесечен срок след извършване на ремонта и  представя-

не необходимите отчетни документи и фактура оформени, съгласно действащото за-

конодателство. 

7. Изборът на изпълнителя ще се осъществи по критерий „най-ниска предло-

жена цена". 

8. Срок на валидност на предложението - не по-малко от 60 (шестдесет) ка-

лендарни дни от деня, следващ датата, определена за краен срок за получаване на 

офертите. 

9. Оглед на обекта няма да се извършва.  Представители на изпълнителя ще се 

допуснат на обекта след сключване на договор. 

10. Предложението/офертата да се представи в писмена форма, подписано и 

подпечатано с печат на фирмата и  да съдържа: 

 -  адрес и телефон/факс за контакт. 

 -  ценово предложение 

 -  срок на валидност 

 -  гаранционен срок 

Очакваме Вашият отговор не по-късно от 16:
00

 ч. на 03 юли 2013 г. по факс 

02/9229585, или изпратени на адрес: гр. София кв. Горубляне, п. код 1138 военно 

формирование 28870. Приемането на офертата се регистрира във входящ регистър. 

За контакти: Константин Брайков, тел. 02/9229571 и 0898740496. 
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Приложение 1  

 

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА  РЕМОНТ НА ВЪНШНИ СТЕНИ И ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА СГРАДА ВЪВ ВОЕННО 

ФОРМИРОВАНИЕ 48450  

№ Наименование Мярка 
Количес-

тво 

Ед. 

цена с 

ДДС, 

лв. 

Обща 

цена с 

ДДС,  

Лв. 

1.  

Саниране с топлоизолация 5 (пет) см.стиропор 

включващо следните дейности и материали: 

- изкъртване на напукана и стара мазилка 

- поставяне на топлоизолация 5 (пет) см. стиропор  

- шпакловане и поставяне на мрежа 

- шпакловане на стени  

- цветно боядисване с фасаген 

кв.м 320   

2.  

Подмяна на прозорци с размери 170 х150 PVC, пет 

камерен профил, бял, разделен на две равни части, с 

едно отваряемо крило, едноосов механизъм, вътре-

шен PVC перваз-20см., външен  алуминиев перваз 

16см.,стъклопакет бяло-бяло със стъкла 4мм. 

бр. 10 

  

3.  
Подмяна на врата с размери 180 х 215 , PVC, пет 

камерен профил, бял 
бр. 1   

 ВСИЧКО С ДДС (лв.)  

 


