
 

Обявление 
 

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

ремонтни дейности в основна сграда, както следва: 

 

№ Видове СМР ед.м. колич. 

1 Очукване на компрометирана външна мазилка по фасади м2 30.00 

2 Грундиране преди мазилка м2 30.00 

3 Полагане на външна мазилка м2 30.00 

4 
Полагане на обмазна хидроизолация по цокъл на фасада, 
двупластово 

м2 12.00 

5 Грундиране при фасада преди боя м2 30.00 

6 
Боядисване с фасадна боя в цветово съответствие със 
съществуващата 

м2 30.00 

7 Направа на холкер от циментов разтвор около сградата 7/7см. м 13.00 

8 Подвижно фасадно скеле до 10м. м2 6.00 

9 Демонтаж на съществуващи решетки за прозорци – 2 бр. кг 72.60 

10 Монтаж на съществуващи решетки за прозорци – 2 бр. кг 72.60 

11 
Запълване на фуги по мозайка под с пластифицирана смес с 
дълбочина до 12 см 

м 10.00 

12 Пренос и натоварване на 50м. на строителни отпадъци м3 0.60 

13 Превоз на строителни отпадъци до депо и разтоварване м3/км 8.04 

14 Такса депо за отпадъци в ц. Въглен т 0.57 

              

    І. Фирмата е задължена да представи следните необходими документи за 

участие в процедурата: 

1. Удостоверение  за актуалното състояние  или  единен  идентификационен 

код. 

2. Оферта с предлагана цена със срок на валидност.  

3. Срок  за  изпълнение  на  поръчката. 

4. Декларация  за липса на  обстоятелства по  чл. 54 и чл.55 ал.2 ЗОП. 

7.  Референции и автореференции 

8. Списък  на документите, съдържащи се в офертата, подписан от  участника. 

ІІ. Критерий за избор на фирма-изпълнител: 

   Най-ниска предложена цена и срок на изпълнение на поръчката. 

 

III. Офертите: 

1. Офертите да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който е посочен: 

Адрес за кореспонденция, тел., ел. адрес. 

2. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредния номер на 

приемане и посочените данни се записват върху входящия регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

3. Не се приемат, а се връщат незабавно, оферти представени след изтичане на 

обявеният срок или са представени  в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. 

 

IV. Срок за получаване на офертите:  

От 22.08.2022г. до 26.08.2022г. вкл. до 16.00 часа в деловодството на ДГ №4 

Теменужка, ул. Шейново 18. 


