
СО Район "ОБорище“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”

И з х .№Р0Б16-ТД26-443 
от 17.05.2016

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 26, факс 02 / 944 16 67

Кметът на СО р-н „Оборище” на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП във връзка със 
заповед № РОБ16-РД09-77/08.04.2016г на кмета на СО р-н „Оборище”, с настоящата 
покана Ви каним да представите оферта за избор на изпълнител относно : „Изготвяне на 
проект за подмяна на вътрешно отоплителна инсталация за обект 164 ГПИЕ „Мигел 
де Сервантес” и 129 ОУ”Антим I” с РЗП 6 504 m 2

I. Изисквания към участниците:
Всички кандидати задължително да извършат оглед на обекта. Всеки кандидат 

може да извърши оглед на учебното заведение всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа до 
крайният срок за подаване на офертите. Необходимо е предварително съгласуване, на 
времето за посещение на обекта за извършване на огледа, като се посочат фирмата и трите 
имена на лицето, което ще извършва огледа.

За контакт от страна на учебното заведение: г-жа Екатерина Иванова -  пом. 
директор по административната дейност 02/946-11-71; Канцелария: 02/ 946-18-22;

II. Изисквания за изготвянето на инвестиционният проект:
1. Подробен работен проект по част ОВ, съдържащ:

• изчисления, аксонометрия и др., да отговаря на изискванията съгласно 
действащите към момента норми, за проектиране и нормативните 
топлотехнически харктеристики;

• подробна количествена сметка
• отоплителни тела -  алуминиеви с автоматични обезвъздушители
• разпределителна тръбна мрежа - черни газови тръби

Изготвените проекти се предават в 3 екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на 
електронен носител.

III. Офертата трябва да съдържа:
• административни сведения /Образец 1/;
• ценово предложение;
• срок за изпълнение на поръчката;
• декларация за посещение и оглед на обекта, подписана от представил на 

учебното заведение;
• списък на документите съдържащи се в предложението на участника , 

подписано от него;
Непредаването на някой от изброените в точка III документи е основание да не се разгледа 
представената оферта. На разглеждане и оценяване подлежат офертите, които са подадени 
в определения срок, отговарят на посочените изисквания и съдържат указаните документи.

IV. Изпълнението ще бъде възложено на участник предложил най- ниска цена.
V. Стойността на поръчката не трябва да надвишава 8 333.34 лева /осем хиляди триста 

тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки/ без ДДС и съответно 10 000,00 лева 
/десет хиляди лева/ с включен ДДС.

VI. Срок за изпълнение: 30 /тридесет/ календарни дни от влизането на договора в сила.
- Договорът влиза в сила от датата на превеждането на аванс в размер на 20% от

стойността на договора (без ДДС).

www.so-oborishte.com

http://www.so-oborishte.com
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VII. Срок за валидност на офертата не по-малък от 60 /шестдесет/ календарни дни, 
считано от крайния срок за подаване на офертите

VIII. Срок за предаване на офертите - 12:30 часа на 30.05.2016г.

Офертите за участие, включително приложенията и придружаващите документи, трябва да 
бъдат предадени в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес 
за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електонен адрес, както и 
наименование на поръчката. Всички оферти трябва да бъдат подадени в деловодството на 
СО р-н „Оборище”, бул.„Мадрид” №1, до 12:30 часа на 30.05.2016г.

Приложение:

1. Административни сведения/ Образец №1/

2. Участниците да се запознаят, с напична документация за сградата на учебното заведение 
предмет на проектирането, предоставена от Столична община с извършвани 
преустройства, в сайта на Район „Оборище“, раздел „Профил на купувача“ / http://so- 
oborishte.com/

За контакт: e-mail: oborishte@so-oborishte.com; факс: 02/ 944 16 67 ; http://so-oborishte.com/

гл. експ. инж. М. Александрова - моб. тел. 0889 055 186 

нач. отдел ИИИКРКТД инж. Г. Георев -02/815-76-26
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