
1/3 

 

О Б Я В А 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Военно формирование 28860 с. Горна Малина обявява обществена 

поръчка с предмет „Извършване на авариен ремонт на сграда № 91 - 

„Контролно-пропускателен пункт” във ВР 1099 на военно формирование 

28860 с. Горна  Малина”. 

Моля, фирмите които  желаят да участват в обществената поръчка да 

подготвят следните необходими документи: 

- ценово предложение на дейностите посочени в таблицата. 

Изисквания към участника, който прави предложението: 

- Административни данни /адрес, телефон, факс/, лични данни /име, 

презиме, фамилия/ и заемана длъжност. 

- Да има застраховка за професионалана отговорност на строителя за 

строежи пета категория, съгласно изискванията на чл.171 от Закона за 

управление на територията. 

- Удостоверение за актуално състояние или декларация за единен 

индификационен код /ЕИК/, подписана от лице с представителна 

власт. 

- Регистрация по ДДС. 

- Регистрация в Централния професионален регистър на строителя. 

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от Закона за 

обществените поръчки. 

- Да дава гаранции за извършения ремонт съгласно действащото 

законодателство в Република България. 

- Да дава сертификат за качество и гаранции за използваните 

материали при строително монтажните работи.  

- Срок за изпълнение на поръчката 30 календарни дни от датата на 

пристигане на проучването за достъп до военни обекти на лицата 

извършващи ремонта. 

- Срок за валидност на офертата 60 работни дни от датата на 

постъпване във военно формирование 28860. 

- Образец на проект за договор. 

Предложените крайни цени да са с включен ДДС. 

Критерии за оценка на офертите/предложенията – „най-ниска цена” 

Начин на плащане - плащането ще се извърши по банков път до 30 

календарни дни след приемане на обекта от комисия и след представяне на 

фактура, подписана от представител на изпълнителя и на заявителя. 

Всеки лист от приложените документи се подписва от участника или 

лице упълномощено да представлява съответния участник. 

Офертите да бъдат в непрозрачни пликове. 

Участникът следва да подаде своята оферта не по-късно от 07.06.2013 г. 

до 16.00 ч по поща или предоставен на място. 

Изборът на Изпълнител на пръчката ще бъде извършен на 10.06.2013 г. 
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№ по 

ред 

Видове строително -

монтажни работи 

сграда № 91 

Мярка Количество 
Единична 

цена в лв. 

Стойност 

в лв. 

1 2 3 4 5 6 

1.  Демонтаж на стара 

хидроизолация и 

почистване на основата 

м
2 

 184,00   

2.  Полагане на битумен 

грунд   

м
2
 184,00   

3.  Доставка и залепване на 

два пласта изолация 

(първи пласт Воалит 5 

кг., втори усилен воалит 

–4,5 кг. с посипка) 

м
2
 184,00   

4.  Обшиване на стреха с 

ламарина  

лин.м 39 ,00   

5. Доставка и монтаж на 

водосточни казанчета 

бр.  3.00   

6. Подмяна на водосточни 

тръби 

лин.м  12,00   

7. Подмяна на олуци лин.м 23,00   

8. Боядисване с латекс на 

стени и тавани 
м

2
 120,00   

   9. Частична шпакловка на 

стени и тавани 
м

2
 70,00   

  10. Поправка на фуги лин.м  50    

  11. Подмяна на спукани 

тръби ПП – ф - 20 
лин.м 6,00   

12. Подмяна на спукани 

тръби PVC Ф50  
лин.м 8,00   

13. Демонтаж на спукано в 

следствие замръзването 

на водата тоалетно 

клекало и монтаж на 

ново тоалетно клекало  

бр 2,00   

 14. Боядисване на дограма с 

блажна боя 
лин.м 52,00   

15. Подмазване на стрехи м
2
 62,00   

 Общо :     

 Непредвидени 10%     

 Общо :     

 ДДС :     

 Всичко :     
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При възлагане на непредвидени видове строително - ремонтни работи, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, 

формирани при следните показатели на ценообразуване: 

-Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка ____ лв./ч.ч.; 

-Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали; 

-Допълнителни разходи върху цената на труда ___ % ; 

-Допълнителни разходи върху механизацията ___ %; 

-Доставно - складови и транспортни разходи __ %  върху стойността на 

материалите; 

-Печалба – __ %  върху стойността на изпълнените строително – ремонтни 

работи. 

-ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност. 
            

 

За справки: тел. 02/9229847, 02/9229857, 02/9229882, 02/9229803 

GSM: 0889921179 капитан Симеон Йолов. 

 


