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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 

ремонт на покрив на административно-техническа сграда във военно формирование 

48670. 

Условия за провеждане на обществената поръчка: 

1. Предмет на обществената поръчка - „Извършване ремонт на покрив на 

административно-техническа сграда”  в съответствие с количествените показатели 

посочени в Приложение 1. 

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

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

4. Място за изпълнение на поръчката – сграда на в. ф. 48670 – с.Каменец. 

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 съдържа адрес и телефон/факс за контакт. 
Очакваме Вашият отговор не по-късно от 16:

00
 ч. на 02 юли 2013 г. по факс 

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

формирование 28870. 

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

 

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА  РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА 

СГРАДА ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48670  

№ Наименование Мярка Количество 

Ед. 

цена с 

ДДС, 

лв. 

Обща 

цена с 

ДДС,  

Лв. 

1.  Демонтаж на покрив кв.м 280   

2.  Препокриване на покрив кв.м 280   

3.  Подмяна на стари улуци с нови м. 72   

4.  Подмяна на челна дъска м. 72   

5.  Подмяна на водосточни тръби м 30   

6.  Подмяна на сачак кв.м 10   

7.  
Изработване и полагане на пола от по-

цинкована ламарина около комини и 

кула 

кв.м 
50 

  

8.  Измазване на комини кв.м 22   

9.  Доставка и подмяна на греди 15х15 м 20   

10.  Доставка и подмяна на греди 8х10 м 40   

11.  
Доставка, монтаж и измазване на ка-

паци 
бр. 150 

  

 ВСИЧКО С ДДС (лв.)  

 


