
М И Н И С Т Е Р СТ В О  Н А  О Т Б Р А Н А Т А 

ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА 

гр. София  бул. „Тотлебен”№ 34 тел./факс 02 92 24 181 

 

 

ПОКАНА 

 

извършване на услуга - текущ ремонт на геодезическа обсерватория на 

Военно-географската служба /военно формирование 26 480 – София  

 

На основание чл. 14, ал. 5 т. 1 от закона за обществени поръчки (ЗОП) 

Военно - географската служба организира възлагането на обществена поръчка с 

предмет - извършване на строителна услуга - текущ ремонт на 

Геодезическа (GPS) обсерватория на Военно-географската служба в с. 

Кокаляне по параграф 1030 „Текущ ремонт” от ЕПСОССУ на МО за 2012 

г. както следва: 

 

2. Изисквания за изпълнение на поръчката: 

2.1. Изискванията към строителна услугата - текущ ремонт на 

Геодезическа (GPS) обсерватория на Военно-географската служба - с. 

Кокаляне са: 

2.1.1. Необходими строително-ремонтни работи за изпълнение на 

поръчката: 
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№   Наименование на работите Ед.мярка К-во 

I. Част  "АРХИТЕКТУРНА" 
    

1 Демонтаж покривна хидроизолация м² 50 

2 Направа на хидроизолация от един пласт усилен 

воалит. 
м² 50 

3 
Направа на ламаринена обшивка по борд и комини м² 20 

5 Доставка и монтаж  на гипскартон м² 100 

6 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 200 

7 Армирана циментна замазка 5 см м² 25 

8 
Доставка и монтаж на отваряеми PVC прозорци с 

петкамерен профил, вкл. подпрозоречни первази, 

комарници за отваряемите части . 

м² 18 

9 Доставка и монтаж на неотваряеми PVC прозорци с 

петкамерен профил, вкл. подпрозоречни первази,  
м² 18 

10 Доставка и монтаж на врати от алуминии,ст.профил 

90/190  
бр. 6 



11 Обръщане на врати и прозорци бр. 40 

12 Доставка и монтаж на врати от алуминии,ст.профил  

270/250  
бр. 1 

13 Боядисване с латекс по стени и тавани - двукратно м² 200 

14 Пренареждане на керемиди на стар покрив м² 50 

  ВСИЧКО ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"     

II Част "ЕЛЕКТРО"     

  Вътрешно осветление и контакти      

1 
Доставка и монтаж на главно табло за осветление и 

контакти 
бр. 1 

2 
Доставка и монтаж на  луминисцентни осветителни 

тела 
бр. 10 

3 Доставка и монтаж на резервно осветление  бр. 1 

  Захранване 220 В за перманентна GPS станция      

1 
Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х2,5 мм

2  

скрито под мазилката  
м 10 

2 
Доставка и монтаж на захранване на  перманентна 

GPS станция  
бр. 1 

  Пожароизвестителна инсталация     

1 Доставка и монтаж на протовопожарни табла бр. 3 

  Външно осветление  на административна сграда     

1 

Доставка и монтаж на прожектор с енергоспестяваща 

лампа  - 150 W, комплект с датчик за движение с 

обхват 12 м, и защита .  

бр. 1 

  ВСИЧКО ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"     

III Част   "ВиК"     

  Вътрешен водопровод     

1 Водопровод от PPR тръби за студена вода Ø 20" м 15 

2 Водопровод от PPR тръби за студена вода Ø 25" м 20 

3 Водопровод от PPR тръби за топла вода Ø 20" м 20 

4 Спирателен кран Ø 1/2" бр. 4 

5 Спирателен кран Ø 3/4" бр. 2 

6 Спирателен кран Ø 3/4" с изпр. бр. 2 

9 Ел. бойлер 80 л  бр. 2 

10 Възвратна клапа Ø 3/4" бр. 2 

  Вътрешна канализация     

1 Тоалетни чиннии  с нискостоящо РVС казанче  бр. 2 

  ВСИЧКО ЧАСТ "ВиК"     

IV Част "ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА"     

1 Пренареждане на тротоар от базалтови плочи  м
2
 50 

2 Направа на тротоар от базалтови плочи м
3
 50 

3 

Направа на открит метален навес за 2 автомобила с 

размери 8/6 м. бр. 1 



  
ВСИЧКО ЧАСТ "ВЕРТИКАЛНА 

ПЛАНИРОВКА"     

  РЕКАПИТУЛАЦИЯ :     

І ВСИЧКО ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА" лв   

II ВСИЧКО ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" лв   

III ВСИЧКО ЧАСТ "В и К" лв   

IV 

ВСИЧКО ЧАСТ "ВЕРТИКАЛНА 

ПЛАНИРОВКА" лв 
 

  ВСИЧКО СМР :   ( І + ІІ + ІІІ + ІV   ) лв 16 666 

  ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА :   (без ДДС) лв 16 666 

  ДДС  20 %  лв 3 334 

  КРАЙНА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА      (с ДДС) лв 20 000 

 

2.1.2. Изисквания към вложените материали: 

- строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително-

ремонтните работи да са с качество не по-ниско от I-во по БДС, да бъдат с 

маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат или 

декларация за съответствие, изготвени на български език; 

- 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; 

3. Срок за изпълнение на поръчката до 30 дни след сключване на 

договора. 

4. Изисквания към участниците и съдържание на офертата: 

4.1. Участниците да имат застраховка за професионална отговорност на 

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

Закона за управление на територията; 

4.2. Удостоверение за актуално състояние или декларация за единен 

идентификационен код/ЕИК/, подписана от лице с представителна власт; 

4.3. Административни данни за участника; 

4.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 

4.5. Срокът за валидност на офертата - 60 (шестдесет) календарни дни от 

деня следващ датата, определена за краен срок за получаване на офертите; 

4.6. Срок за изпълнение поръчката; 

4.7. Техническо предложение; 

4.8. Ценово предложение; 

4.9. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от 

участника; 

5. Участникът, определен за изпълнител при подписване на договора 

следва да представи: 

5.1 Документи за удостоверяване на отсъствието на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1 от ЗОП (свидетелство за съдимост; удостоверение от съда, че няма 

образувано производство за обвяване в несъстоятелност; удостоверение, че не е 



в производство по ликвидация) и декларация за липса на обстоятелства по чл. 

47, ал. 5 от ЗОП. 

6 Плащането ще се извършва чрез банков превод, в срок от 30 календарни 

дни от представяне на следните платежни документи във Военно-географската 

служба: 

6.1. фактура (оригинал); 

6.2. протокол за приемане/предаване на обекта (оригинал). 

8. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик. 

Върху плика да пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, 

телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес, наименование на обекта на 

поръчката. 

9. Предлаганите цени да се представят в отделен запечатан непрозрачен 

плик в плика на офертата. Единичните цени да се формират без и с включен 

ДДС и всички други разходи по СМР. 

Допълнителна информация: 

1. Място за представяне на офертите - всеки работен ден от 9 до 12 и от 

13 до 17 часа, на адрес: Военно-географска служба (военно формирование       

26 480 - София), гр. София, бул. "Тотлебен" № 34, приемна. 

2. Краен срок за подаване на офертите 17.00 часа на 05.10.2012 г. 

3. Класирането на подадените оферти ще се извърши по критерий „най-

ниска цена”. 

4. Прогнозна цена –  до 16 666 (шестнадесет  хиляди и шестстотин 

шестдесет и шест ) лева без ДДС / 20 000 (двадесет хиляди) лева с включено 

ДДС. 

5. Допълнителна информация свързана с поръчката може да бъде 

получена на посочения по-горе в поканата адрес или на телефонен номер 02 92 

24 177 - лице за контакт подполковник Димитров и телефонен номер 02 92 

24 197 – Тошко Ташков, а количествената сметка може да бъде получена на 

посочения интернет адрес с достъп за изтегляне в електронен вид - 

http://www.mod.bg – профил на купувача. 
 

 

http://www.mod.bg/

