
 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

„ИВАН П. ПАВЛОВ” – СТАРА ЗАГОРА 
 6006, гр.Стара Загора, обл.Стара Загора, бул.Св. Патриарх Евтимий № 21, п.к.128

 
 042/ 607 767 - тел./факс , 042/ 607 381, 042/ 607 364, 042/ 607 840 , 

e-mail: pgvmsz@abv.bg,  http://www.pgvm-bg.co 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 

Професионална гимназия по ветеринарна медицина «Иван П. 
Павлов» - Стара Загора, БУЛСТАТ 000803697, със седалище и адрес на 
управление - град Стара Загора, бул."Св. П. Евтимий" №21, 
представлявано от д-р Камен Ябълкаров – директор, на основание чл.101а, 
ал.2 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки и 

Заповед №135/07.10.2014г. за провеждане на процедура за избор на 
изпълнител за обществена поръчка с предмет „РЕМОНТ ПОКРИВИ” за 

нуждите на модул «Подобряване на училищната среда» - за ремонт 

на училищни сгради по Националната програма «Модернизация на 

материалната база в училище» за 2014 година по обособени позиции,  
Ви отправя настоящата Покана да представите своята оферта съгласно 

посочените по-долу изисквания. 
 
 

Предмет на процедурата: „РЕМОНТ ПОКРИВИ” за нуждите на 

модул «Подобряване на училищната среда» - за ремонт на училищни 

сгради по Националната програма «Модернизация на материалната 

база в училище» за 2014 година по обособени позиции, както 

следва:  

  

Обособена позиция 1: РЕМОНТ ПОКРИВ НА КАБИНЕТ 

БИОЛОГИЯ за нуждите на модул «Подобряване на училищната среда» 

  
- съгласно приложената техническа спецификация на СМР с прогнозна 

стойност 19910,69 лв. без ДДС (23893,30 лв. с ДДС). 
 

-кратко описание: ремонт на покрива на сградата по „Биология”, в което 
влизат 230 м2 –покривна конструкция, обшивка с плоскости, подмяна на 
керемиди, улуци, казанчета, тръби от поцинкована ламарина и обшивка 
на улами, комини и водостоци. Тавана на стаите с гипсокартон. 
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Обособена позиция 2:  РЕМОНТ ПОКРИВ КОТЕЛНО за нуждите 

на модул «Подобряване на училищната среда»  
 
- съгласно приложената техническа спецификация на СМР с прогнозна 
стойност 4065,00 лв. без ДДС (4878.00 лв. с ДДС).  
-кратко описание: Покрива на котелното е направен с хидроизолация, 
250 м2  която е негодна и е необходимо нейната подмяна. Необходимо е 

почистване, грундиране и направата на нова битумна мушама с посипка. 
 

Обособена позиция 3:  РЕМОНТ ПОКРИВ КЛИНИКИ за нуждите 
на модул «Подобряване на училищната среда» 

 
- съгласно приложената техническа спецификация на СМР с прогнозна 

стойност 71144,75 лв. без ДДС (85373,70 лв. с ДДС).  
 
-кратко описание: Основен ремонт на покривна конструкция с площ 570 
м2. В това влиза обшивка от плоскости OSB, покривна конструкция, 
покриване на покрива с нови керемиди, подмяна на поцинкована 
ламарина, направа на тухлен зид, бетонни пояси с кофраж. 

 

Настоящата покана цели да Ви помогне да се запознаете с 
изискванията на Възложителя, за да подготвите офертите си за участие. 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с 
всички указания, образци, условия и изисквания, представени в 
поканата и качени в профила на купувача. 

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще 
започне своята работа в първия работен ден, следващ крайната дата за 
представяне на офертите, като за резултатите ще бъдете уведомени на 
посочените от Вас върху пликовете с офертите актуален адрес за 
кореспонденция, телефон/GSM или факс номера. 

Всеки участник може да представи предложение по една или 

няколко обособени позиции, предмет на поръчката., като не се допуска 
вариантност. 

Срок за изпълнение на поръчката: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – до 8 календарни дни, считано от 

датата на сключване на договора и предаване на обекта на Изпълнителя 
за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната 

площадка.  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – до 3 календарни дни, считано от 

датата на сключване на договора и предаване на обекта на Изпълнителя 

за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната 
площадка.  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – до 45 календарни дни, считано от 

датата на сключване на договора и предаване на обекта на Изпълнителя 



за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната 

площадка. 
Място на изпълнение на поръчката: сградата на Професионална 

гимназия по ветеринарна медицина «Иван П. Павлов» - Стара Загора, бул. 

«Св. Патриарх Евтимий» №21. 

 Срок на валидност на предложенията: не по-малък от  

60 (шестдесет) календарни дни. 

 Начин на образуване на предлаганата цена: цената да е с 

включени всички разходи по идпълнение на предмета на поръчката, без 
ДДС, като се посочи и цената на всяка една от подпозициите вътре в 

обособената позиция. 

 Начин и срок на плащане:  

- Аванс в размер на 50% в тридневен срок от превеждане на 
парите от Министерство на земеделието и храните, които ще бъдат 
отпуснати срещу сключен договор и представена фактура за сумата . 
- Окончателно плащане до пълните 100% - в тридневен срок от 
превеждане на парите от Министерство на земеделието и храните, 
които ще бъдат отпуснати след подписване на приемно – предавателен 

протокол/констативен акт обр.15 за завършен обект и фактура. 

 Предложената цена от участника по обособени позици не може 

да надвишава ориентировъчната стойност по съответната обособена 
позиция. Ценови предложения, надвишаващи ориентировъчната 
стойност няма да бъдат класирани. 

 Изисквания за качество: Качеството на изпълнение на предмета 

на поръчката трябва да отговаря на българските стандарти, които 
въвеждат европейски или международни стандарти или еквивалентно. 

 Гаранционния срок не може да бъде по-малък от гаранционните 

срокове, определени за съответния вид строителни работи в Наредба 

№2/31.07.2003год. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите 

в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

 Количеството и качеството на влаганите материали и използвани 

технологии следва да отговарят на техническите спецификации, 
определени от Възложителя и приложени към настоящата покана. 

 Квалификационни изисквания към кандидатите: български и 

чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани по 
Търговския закон, които следва да представят и 

1. Сведения за участника – попълнени по образец на Възложителя; 
2. Удостоверение за регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя към Камарата на строителите в България за 
вписване в V-та група, клас “Покривни работи”; 

3. Копие от валидна Застраховка за професионална отговорност на 
участниците в проектирането и строителството – действаща към момента 



на подаване на офертата и с оставащ срок на действие не по – малко от 

два месеца след това; 
4. Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС/ако участника е 

регистриран/; 
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.55, ал.7 и чл.8, 

ал.8, т.2 от ЗОП – по образец на Възложителя; 
6. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за обстоятелствата по чл.47, 

ал.5 от ЗОП – по образец на Възложителя. 

 Срок за започване на строително ремонтните дейности - веднага 

след сключване на договора и предаване от Възложителя на строителната 
площадка за ремонтните дейности. 

 Място и срок за подаване на предложенията за участие: 

всеки работен ден от 9,00 ч. до 14.00ч. на 28.10.2014г. в 

Деловодството  на ет.2 в сградата на Професионална гимназия по 

ветеринарна медицина «Иван П. Павлов» - Стара Загора, бул. «Св. 

Патриарх Евтимий» №21, ет.2. 

 Дата и място на разглеждане на предложенията: 

Постъпилите предложения ще бъдат отворени в канцелария на 

гл.счетоводител в сградата на Професионална гимназия по ветеринарна 

медицина «Иван П. Павлов» - Стара Загора, бул. «Св. Патриарх Евтимий» 

№21, ет.1. на 29 октомври 2014г. в 10.30 ч. при условията на чл.68, ал.3 

от ЗОП. 

 Разглеждане, оценка и класиране: Разглеждането и 

оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със 

заповед на Възложителя. Комисията се назначава след изтичане на срока 

за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за тяхното 

разглеждане. Комисията разглежда, оценява и класира офертите и 

участниците, съобразно обявените от Възложителя условия. 

 Председателят на комисията отваря последователно големите 

пликове с офертите на всички участници в процедура по реда на 

получаването им. В случай, че документите на участника не отговарят на 

изискванията на законовите и подзаконови нормативни актове и 

настоящата покана, офертата и участникът се предлагат от комисията на 

Възложителя за отстраняване от процедурата; 

  Предложение, което не е изготвено по пълния предмет на 

обособената позиция, за която се кандидатства не се оценява и се 

предлага на Възложителя също за отстраняване от процедурата.  

 Пликовете с ценовата оферта на участниците, допуснати до по 

нататъшно участие, се отварят по реда на постъпването им. 

Председателят на комисията или друг упълномощен от него член на 

комисията, обявява цените, представени в ценовите оферти. Пликовете с 

ценовата оферта на отстранени от участие участници, не се отварят.  



 При отваряне на предложенията най-малко трима от членовете 

на комисията подписват ценовата оферта и предлага по един 

представител от присъстващите участници да подпише техническите и 

ценовите предложения. 

 Класирането се извършва за всяка обособена позиция по 

отделно. 

 Критерий за определяне на изпълнител: “НАЙ-НИСКА ЦЕНА” 

за съответната обособена позиция. 

Оценяват се оферти, които отговарят на предварително обявените 

от Възложителя условия.  
Показатели за оценка на предлаганата цена К1 = 100т. 

 Изразява се чрез отношение между най-ниската стойност на дадена 

обособена позиция  към предложената стойност на всеки един от 
участниците в процедурата за тази съща обособена позиция, което 
съотношение се умножава с тегловен коефициент 100. 

Коефициента се изчислява до втория десетичен знак след 

запетаята. 

Всеки кандидат може да участва само за една или за няколко 

обособени позиции.  
Не се допуска частично офериране в рамките на една обособена 

позиция. 
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника 

или упълномощен от него представител лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва 
актуален адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособена/и 

позиция/и  за коя/и се отнася.    
Върху малкия плик се отбелязва името на кандидата и означение 

„Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника 

за обособената/те позиция/и за които участва. В плика се поставя 
попълнено предложение, съдържащо крайната цена без ДДС, за 
обособената/те позиция/и по предмета на поръчката, като предлаганата 

цена за всяка обособена позиция се поставя в отделен плик, надписан за 
съответната позиция.    

Всички документи представени от участника трябва да са на 

български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф 

“Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или 

нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на 

участника. 

Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти, които 

не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на 

Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните 

обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: 



 


