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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 000031
Поделение: Малко Търново
Изходящ номер: 28-00-12 от дата 25/05/2015
Коментар на възложителя:
„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИ И ОБЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, СОБСТВЕНОСТ НА 
ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Малко Търново
Адрес
ул. Малкотърновска комуна № 3
Град Пощенски код Страна
Малко Търново 8162 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
ул. Малкотърновска комуна № 3 0876 078020
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Деян Йотов
E-mail Факс
diotov@malkotarnovo.org 05952 3128
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
 http://www.malkotarnovo.org/

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
 http://www.malkotarnovo.org/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИ И ОБЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, СОБСТВЕНОСТ НА 
ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Работите по тази поръчка са разделени в 4 етапа, които включват:
ЕТАП І: „Текущ ремонт на кметство село Визица“
ЕТАП ІІ: „Текущ ремонт на кметство село Калово“
ЕТАП ІІІ: „Текущ ремонт на кметство село Близнак“
ЕТАП ІV: „Текущ ремонт на помещение за обслужване на граждани в 
гр. Малко Търново“
Прогнозна стойност
(в цифри): 90000   Валута: BGN

Място на извършване
гр.Малко Търново, с.Визица, с.Близнак, с.Калово код NUTS: 

BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Строително-монтажните работи да се изпълняват под прякото 
ръководство на технически ръководител на обекта. 
Работната ръка да бъде обучена за изпълнение на съответния вид 
СМР.
Да ползва работно облекло и предпазни средства. Механизацията 
която работи на обекта да е изправна и снабдена със съответните 
сигнализации. Охраната на строителните материали се организира и 
изпълнява от изпълнителя на обекта.
Изисквания за Технология на изпълнението:
Земните, кофражни и бетонови работи да се извършват при стриктно 
спазване на специфичните изисквания за осигуряване на 
безопасност и здраве, съгласно приложение №1 на Наредба 
№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на СМР, издадено от 
Министъра на труда и социалната политика и Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството.
Предвижда се извършване на текущ ремонт на трите кметства и 
ремонт на помещения за административно обслужване на граждани. 
За сградите на кметства се предвижда част за ремонт на сградата 
и част за ремонт на компрометираните части на покрива. За 
помещенията за предоставяне на административни услуги се 
предвижда ремонт на същите в т.ч. ел. инсталаията
Подробните количества и видове работи за описани в 
количествените сметки, неразделна част от документацията. 
Някой от основните видове работа са: Прозорци и врати – демонтаж 
на дървени и метални стари и доставка и монтаж на нови от PVC; 
Доставка и монтаж на гипсокартон по стени и тавани и шпакловка; 
ламинат, балатум - доставка и монтаж; первази за ламинат 
доставка и монтаж; теракот доставка и монтаж;  фаянс доставка и 
монтаж; латекс - боядисване на  стени и тавани; сваляне на 
керемиди; премахване на летви, дъсчена обшивка и почистване; 
покриване с керемиди; олуци доставка и монтаж и др.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Техническата оценка - 40
Финансова оценка - 40
Срок за изпълнение - 20

Срок за получаване  на офертите
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Дата: 05/06/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 05/06/2015 дд/мм/гггг
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