
 
 
 

О Б Щ И Н А  Б Л А Г О Е В Г Р А Д        
               

  Изх. № ИЗ-01-377/14.06.2010г .  

                      П О К А Н А 
 

На основание чл.2,ал.1,т.1, във връзка с чл.2б и чл.2в, ал.1  от Наредбата  за 
възлагане на  малки  обществени  поръчки, Ви каним да представите оферта   за 
изпълнение  на малка обществена поръчка с предмет изпълнение на строително 
монтажни работи за обект: ”Шесто СОУ – Учебен корпус „Г”- Преустройство от 
столова в детска кухня ”, с  Възложител Община Благоевград.  

Участниците задължително  следва да извършат оглед на място. 
Анализите за единичните цени  да бъдат съобразени със следните елементи на 

ценообразуване: 
- средна часова ставка     - до 2,60  лв./ч.ч. 
- допълнителни разходи върху труда   - до 90 % 
- допълнителни разходи върху механизация  - до 40 % 
- доставно-складови разходи    - до 8 % 
- печалба                   - до 10 % 
-ценообразуването да се извърши по УСН 
Офертата трябва да съдържа : 
1.Удостоверение за актуално състояние на фирмата. 
2. Финансово предложение  с анализи за единични цени. 
4.Срок за изпълнение на РСМР. 
5.Гаранционния  срок за изпълнените строително-ремонтни работи е не по-

малък от  посочения в  чл.20,ал.4 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 
строежите РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти и започва да тече след подписване на 
приемателно-предавателен протокол. 

6. Валидна застрахователна полица съгласно изискванията на  Наредбата за 
условията и реда  за задължителното застраховане  в проектирането и строителството  
от 02.03.2004 г. съгласно чл.171 от ЗУТ –копие,заверено от участника. 

7. Копие от документ за  вписване в Централния професионален регистър на 
строителя съгласно изискванията на Закона за камарата на строителите (обн.,ДВ,бр.108 
от 2006 г.) 

8. Съдебно решение за регистрация. 
9. Документ за данъчна регистрация и БУЛСТАТ. 
10. Декларация образец. 
Изборът ще се извърши на база „най – ниска цена”. 
Срок за валидност на офертите 60 дни от датата на представяне. 
Офертата се представя  в деловодството  на Община Благоевград в запечатан 

непрозрачен плик с написано името на обекта и дружеството вносител, в срок до 16 
часа на 21.06.2010г. 
 
 
КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ 
кмет на Община Благоевград 
 
2700, Благоевград, пл. “Г. Измирлиев”N 1, тел: 073/884416, 073/884417, факс: 073/884451 



 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 
Долуподписаният ........................................................................................................................ 
в качеството си на  ........................................................................................................................ 
на  ................................................................................................................................................... 
със седалище и адрес на управление:  ......................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
вписано в търговския регистър на  ............................................... окръжен съд с решение по  
ф. д. №  ........... / ............... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ  .......................................... 
и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в представяната оферта 
за възлагане изпълнение на СМР на обект: ”Шесто СОУ – Учебен корпус „Г”- 
Преустройство от столова в детска кухня ” 
с настоящата декларация  
 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
е направен оглед на място и е извършено запознаване с количествената сметка, 

приложена към поканата за представяне на оферти и са взети пред вид  всички условия 

на поръчката, които биха повлияли на ценовото предложение. 

 
 
 
Дата: …………….2010 г.              Декларатор …………………… 
 

                                                                                                              /  подпис и печат / 
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