
                                                                                                         

 

     Детска градина № 34 „Лястовичка” / с яслена група / 

       гр. Варна, ж.к. „Възраждане” - І, до бл.3, БУЛСТАТ: 000086202 

       Телефон : 052 500 – 343, e-mail: dg34_liastovichka@abv.bg 
 

 

Изх. № АСД-230 / 30.08.2022г 

 

 

П О К А Н А 

 

От Анула Георгиева Рашкова в качеството си на Директор на  ДГ №34“Лястовичка“(с яслена 

група), адрес: гр Варна, Община Варна ,Област Варна, ж.к.”Възраждане”I до бл.3, ЕИК по 

БУЛСТАТ 000086202, Тел.: 052/500343, е-mail: dg34_liastovichka@abv.bg 

 

 

ОТНОСНО:  ремонт хидроизолация и бордова обшивка на високото тяло на покрива на  ДГ 

34„Лястовичка”(с яслена група) 

 

 Срок за изпълнение на поръчката: до 30 календарни дни от датата на сключване на 

договора.  

 Място на изпълнение на поръчката: сградата на ДГ №34“Лястовичка“- гр. Варна.  

 Начин за образуване на предлаганата цена: Единичната цена по количеството, 

равно на стойност за всяка СМР, събрани със стойността на останалите СМР.  

 Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 10 (десет) календарни дни.  

 Гаранционен срок: не по-малък от 5 години 

 Изисквания за качество: При изпълнение на поръчката кандидатът да спазва 

техническите условия от процедурата и действащите национални и международни 

стандарти за качество.  

 Квалификационни изисквания към кандидатите:  
- да отговарят на изискванията на българското законодателство - удостоверение 

за вписване в търговския регистър или друг удостоверяващ легитимността на 

фирмата/организацията документ;  

- да притежават опит в изпълнението на аналогични поръчки.  

 Място и срок за подаване на предложенията за участие: В кабинета на 

Техническия секретар, всеки работен ден от 30.08.2022 до 02.09.2022г. – от 8.00 до 

16.00 ч.  
 Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще 

бъдат разгледани на 05.09.2022 г. от 10:30 часа в Методичния кабинет на ДГ 

№34“Лястовичка“, гр. Варна.  

 Критерии за извършване на избора на изпълнител:  
 Критерият за оценка на предложенията е  

 Най-ниска цена 

 Референции за подобни обекти 

Офертата следва да съдържа :  

 Копие от валидно удостоверение за актуално състояние на кандидата,заверено от 

кандидата или справка от Търговския регистър - заверена от кандидата; 

 БУЛСТАТ или ЕИК - заверено от кандидата; 

 Ценова оферта, придружена с КСС по видове СМР; 

 Проекто – договор; 

 

Офертата се представя в непрозрачен запечатан плик.  
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Приложение: предварителна количествена сметка  

 

ВИСОКО ТЯЛО 

№ СЕК № Наименование ед.м к-во цена  стойност 

1 
ТНС 01-

01.01.00-061 
Сваляне на защита покривна 
хидроизолация от речен филц м2 413.54     

2 07.829 Демонтаж на шапки по бордове м' 116.60     

3 15.839 Демонтаж хидроизолация м2 476.14     

4 11.222 
Пердашена циментова замазка 2 см. по 
подове,тераси, покриви и др. м2 413.54     

5 
СH 810228   

0015 
Направа холкер- 7см от циментов 
разтвор м' 116.60     

6 22.703 Демонтаж воронки бр 3     

7 22.703 

Доставка и монтаж сифони 
водоприемници на покрива "воронки" 
ф100 бр. 3     

8 Ан. 

Замонолитване сифони 
водоприемници на покрива "воронки" 
ф100 м3 3     

9 Ан. 
Направа и полагане на битумен грунд 
при ремонти м2 476.14     

10 Ан. 
Хидроизолация двупластова с посипка 
от битумна мушама 4 кг/м2 м2 476.14     

11 Ан. Доставка и монтаж на отдушници бр. 10     

12 7.013 

Обшивка на покриви, корнизи,улами и 
поли с поцинковна ламарина 0.5 мм до 
30градуса м2 127.60     

13 
ТНС 01-

01.01.00-061 Пренос на строителни отпадъци до 50м м3 18.80     

14 Ф-ра 

Натоварване и транспортиране на 
строителни отпадъци до "регионално 
депо за неопасни отпадъци за 
общините Варна, Аксаково и Белослав", 
находящо се в землището на с. Въглен, 
Община Аксаково-10км. тон/км 119.20     

15 Ф-ра Такса приемане на строителен отпадък Т 11.92     

16   Непредвидени разходи 5%         

    ОБЩО         

    ДДС 20%         

    ВСИЧКО С ДДС         

 

 

 

 

Анула Рашкова, 

Директор на ДГ №34 „Лястовичка“ – гр. Варна 


