
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 

 

За извършване на услуга - авариен ремонт на фасада на склад за 

геоинформационни материали във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян 

 

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 авариен ремонт на фасада на склад за 

геоинформационни материали във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян по параграф 

10301 „Текущ ремонт на недвижимо имущество” от ЕПСОССУ на МО за 2013 

г. както следва: 

1. Изискванията към ремонта на фасадата на склада за геоинформационни 

материали във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян, са: 

1.1. 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; 

1.2. Гаранционен срок 

- гаранционният срок за ремонтните строително – монтажни работи 

(РСМР) - авариен ремонт на фасада на склад за геоинформационни материали 

във ВР 1183 - в.ф. 24 430 - гр. Троян, да бъде не по-малко от десет 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. 

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

договора. 

3. Изисквания към участниците и съдържание на офертата: 

3.1. Участниците да имат застраховка за професионална отговорност на 

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

Закона за управление на територията; 

3.2. Удостоверение за актуално състояние или декларация за единен 

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

3.3. Административни данни за участника; 

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

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

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



3.6. Срок за изпълнение поръчката; 

3.7. Техническо предложение; 

3.8. Ценово предложение; 

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

участника; 

4. Участникът, определен за изпълнител при подписване на договора 

следва да представи: 

4.1 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. 

5. Плащането ще се извършва чрез банков превод, в срок от 30 

календарни дни от представяне на следните платежни документи във Военно-

географската служба: 

5.1. фактура (оригинал); 

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

6. 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. 

7. 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 19.11.2013 г. 

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

ниска цена”. 

4. Прогнозна цена – до 6 000 (шест хиляди лева) с ДДС. 

5. Обема на  ремонтните строително – монтажни работи (РСМР) може 

да бъде установен на място на адрес - в.ф. 24 430 - гр. Троян ул. „Христо 

Цонковски” 1. 

6. 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 0670 

62109 – Мариян Тотев. 

 
 


