
ОБЯВЛЕНИЕ:  

Детска градина №4 Теменужка открива процедура по избор на изпълнител за 

ремонтни дейности във Филиал 1 и Филал 2 както следва: 
Обект – Филиал 1 ул. Цар Симеон 14 

№ Вид СМР Един. мярка Количество 

1 Демонтаж хидроизолация/частично м2 5.00 

2 Битумен грунд м2 50.00 

3 Хидроизолация полизол 1пл. без посипка на газопламъчно 
заваряване 

м2 50.00 

4 Хидроизолация полизол 1пл. без посипка на газопламъчно 
заваряване 

м2 50.00 

5 Вароциментова мазилка по стени-покрив м2 15.00 

6 Боядисване с латекс по стени и тавани м2 20.00 

Обект – Филиал 2 – ул. Капитан Райчо Николов 103А 

1 Демонтаж на поликарбонова тента м2 50.00 

2 Укрепване на метална ограда м 160.00 

3 Доставка и монтаж на поликарбонат за тента вкл. укрепващи 
елементи 8мм 

м2 50.00 

Обект – Филиал 2 – ул. Капитан Райчо Николов 103А – кухненск0, разливочно помещения 

1 Демонтаж  компрометирана хидроизолация около 2бр. ПВЦ тръби 
ф110 за одушник 

м2 2.00 

2 Изпушване отвори/фуги около ПВЦ тръби с полистирен и заливане с 
битум 

м.л 0.50 

3 Измазване около тръби с двукомпонентна промазана ходроизолация 
– 2 пласта 

м2 2.00 

4 Направа хидроизолация 2 пласта на газопламъчно залепване – 1 
пласт без посипка и 1 пласт с посипка, включ. грунд 

м2 2.00 

5 Доставка и монтаж вентилационни шапки от поцинкована ламарина 
за ПВЦ тръби-одушници 

бр 2.00 

6 Изстъргване и сваляне на компрометирана шпакловка и боя по стени 
и таван на кухненски офис 2-ри етаж и по разливочна на 1ви етав от 
двете страни на стената 

м2 1.50 

7 Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка м2 1.50 

8 Шпакловане на компрометирани участъци м2 1.50 

9 Фасагенен грунд преди боя - цялостно м2 10.00 

10 Двукратно боядисване с фасаген м2 10.00 

11 Доставка и монтаж на ПВЦ ревизия за кутия ГК бр. 1.00 

12 Ръчно натоварване и превоз на 50м на строителни отпадъци м3 0.20 

13 Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище 15км м3/км 3.00 

14 Такса депо тон 0.26 

 

I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са: 

- Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код. 

- Оферта с предлагана цена  със срок за валидност. 

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП 

II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение 

на ремонтните дейности. 

III. Срок  за  приемане  на  оферти  от  22.06.2021г. до 25.06.2020г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №4 

„Теменужка" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Цар Симеон 14. 

 


