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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [ 2-2019 ] 

  

 Възложител: Университет по хранителни технологии 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00884 

Адрес: гр. Пловдив, 4002, бул. „Марица“ № 26 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): проф. дтн Николай Менков - зам.Ректор 

инж. Лили Колева – ръководител сектор „Капитално строителство и ремонт“ 

Телефон: 032 643233/ 032 603624 

E-mail: vicerector_inter@uft-plovdiv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[Х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Строително-ремонтни работи по сградния фонд на 

Университета по хранителни технологии” 

  

Кратко описание: Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по седем обекта от 

сградния фонд на Университет по хранителни технологии. Предвидените за изпълнение СМР са 

предназначени за подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, 

съоръженията и инсталациите и представляват текущ ремонт по смисъла на § 5, т. 43 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. 

  

Място на извършване: Учебни и жилищни сгради  на Университет по хранителни технологии, 

находящи се в гр. Пловдив, бул. „Марица“ №26 и №10. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 269 500 лева 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 
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Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  
Изискванията за личното състояние на участниците са посочени в Глава Втора, „Изисквания към 

участниците” от Документацията за участие (Приложение I към обявата). 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

Всеки  участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за първа 

група, трета категория строежи, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи и чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Изискването се отнася и за членовете на 

обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи. 

Чуждестранните участници следва да са  вписани в еквивалентен регистър за еквивалентни 

строежи,  или да притежават документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, 

издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

  

Икономическо и финансово състояние: Съгласно Документацията за участие (Приложение I 

към обявата). 

  

Технически и професионални способности: Съгласно Документацията за участие 

(Приложение I към обявата). 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [07.06.2019]                      Час: (чч:мм) [16:30] 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [07.07.2019]                      Час: (чч:мм) [16:30] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [10.06.2019 г., 10:30 часа] 

  

Място на отваряне на офертите: [Университет по хранителни технологии, Ректорат, 

Заседателна зала] 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо):  

Образци на необходимите за изготвяне и окомплектоване на офертата документи (декларации, 

техническо и ценово предложения и др.) се съдържат в Приложение III към обявата. 

Заинтересованите лица могат да извършат оглед на сградите, по които ще се изпълняват 

предвидените дейности в обхвата на поръчката. Огледи могат да се извършват всеки работен ден 

преди последния от срока за получаване на оферти  от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа, 

след предварителна заявка, направена поне един ден по-рано на тел. 032 603624, лице за контакт 

инж. Лили Колева – ръководител сектор „Капитално строителство и ремонт“. 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [28.05.2019] 

 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) проф. дтн Николай Менков 

Длъжност: Зам. РЕКТОР 

 


