ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22680
4300, гр.Карлово, ул.”Дъбенско шосе” тел.0335/93407
Рег. № 3 - ………./___.___.2019г.
Екз.№_____

До
Управителя на ……………………….
г-н/г-жа ………………………………
гр. ………….., ул. ……… №……..

ПОКАНА
към кандидат за участие в процедура за „Авариен ремонт на покривната
хидроизолация на сграда № 62 „Пункт за техническо обслужване” (във ВР 1574)
на военно формирование 22680 – Карлово
На основание чл. 7, ал. 1 и чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените
поръчки, МЗ № ОХ-474/21.06.2016г., заповед № РД-775/31.05.2019г.на
Командващия на Съвместното командване на силите, във връзка с докладна
записка с рег.№ 120-6869/29.05.2019г. на началника на отдел „Логистика” за
даване на статут на обект „Авариен ремонт на покривната хидроизолация на
сграда № 62 „Пункт за техническо обслужване” (във ВР 1574 на военно
формирование 22680 – Карлово и делегиране на правомощия на началника на
военно формирование 22680 – Карлово за организиране и възлагане на
обществена поръчка, във военно формирование 22680 е разкрита процедура по
възлагане на обществена поръчка с наименование „Авариен ремонт на покривната
хидроизолация на сграда № 62 „Пункт за техническо обслужване” (във ВР 1574 на
военно формирование 22680 – Карлово
С настоящето Ви каним за участие в горепосочената процедура за
извършване на авариен ремонт на покривната хидроизолация на сграда № 62
„Пункт за техническо обслужване” (във ВР 1574 на военно формирование 22680 –
Карлово
1. Предмет на поръчката.
Авариен ремонт на покривната хидроизолация на сграда № 62 „Пункт за
техническо обслужване” (във ВР 1574 на военно формирование 22680 – Карлово.
Ремонтът следва да включва следните строително-монтажни работи:
№
1

Наименование на СМР
Почистване на стара хидроизолация от битум и изравняване на
покрив.

Ед.
м

Количество

м2

528
1/3

2
3
4
5
6

Грундиране циментова основа по покрив и бордове
Полагане на първи пласт хидроизолация „Воалит” 3 мм на
газопламъчно залепване
Полагане на втори пласт хидроизолация „Еластобит плюс РА 4,5
кг/м2” с посипка / SBS мембрана с полиестер/
Заготовка и монтаж на ламаринена обшивка за шапки над
бордове/ поцинкована ламарина/
Монтаж на мълниезащитна уредба тип "Мълниезащитна мрежа".

м2

528

м2

528

м2

528

м2

89

бр.

1

2. Място и срок за изпълнение на поръчката.
Военно формирование 22680 – Карлово с краен срок - до 20.08.2019г.
3. Изисквания към кандидата:
- кандидатът следва да представи декларация за липсата на обстоятелства по
чл. 157, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП.
- кандидатът следва да представи доказателства за наличие на квалифициран
персонал и технически възможности за извършване на ремонта.
4. Условия и начин на плащане.
Плащането става еднократно, в лева по банков път, въз основа на издадена
фактура.
5. Срок на валидност на Предложението за изпълнение на поръчката.
Предложението за изпълнение на поръчката трябва да е със срок на
валидност 20 /двадесет/ дни от датата на постъпване на документите на
кандидата.
6. Критерий за оценка на Предложението.
Критерият по който ще се оценяват предложенията е „най-ниска цена”.
7. Начинът на възлагане на поръчката.
Поръчката ще бъде възложена чрез избор по документи.
8. Място и срок за получаване на допълнителна информация,
запитвания, разяснения по отправени запитвания или документи.
Оглед на покрива на сграда № 62 „Пункт за техническо обслужване” (във
ВР 1574 на военно формирование 22680 – Карлово. от представители на фирмитекандидати за изпълнение на аварийния ремонт – 27.06.2019г. и 28.06.2019г. от
10.00 до 15.00 часа.
Допълнителна информация може да се получи на място във военното
формирование, на тел. 0884 507016; 0335/93407; факс 0335/93407 - подполковник
Димитър Антонов Мерудийски или по e-mail: vf22680@mbox.contact.bg.
9. Mясто и срок за получаване на Предложенията.
гр.Карлово - военно формирование 22680 до 16.00 часа на 11.07.2019 г.
10.Място и дата на отваряне на Предложението.
гр.Карлово, военно формирование 22680 в 10.00ч. на 12.07.2019г.
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11.Указания относно формата и съдържанието на Предложението.
Кандидатът трябва да представи техническо предложение за изпълнение на
поръчката. Техническото предложение следва да включва дейностите по т.1 –
„Предмет на поръчката”.
Ценовото предложение за изпълнение на ремонта да е в отделен запечатан
непрозрачен плик, който да бъде поставен в плика с Предложението.
Ценовото предложение да съдържа цена за извършване на аварийния ремонт
в лева с ДДС.
Предложението трябва да съдържа следните документи:
- Копие от документа за регистрация или ЕРК – БУЛСТАТ – съгласно чл.23
от Закона за търговския регистър (или отпечатана страница от търговския
регистър с данните за фирмата заверена с подпис и печат);
- Доказателства за техническите възможности (документ, удостоверяващ
техническите възможности на фирмата да извърши ремонта и наличието на
квалифициран персонал);
- Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 157, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от
Закона за обществените поръчки.
Моля, предложената оферта /ценово предложение/ да бъде съпроводена с
необходимите документи и оформена съгласно „Закона за обществените поръчки”
и да бъде спазена формата на предоставения Ви образец.
Лица за контакт:
- Началник на военно формирование 22680, подполковник Димитър
Антонов Мерудийски, тел. 0884507016; 0335/93407; факс 0335/93407, e-mail:
vf22680@mbox.contact.bg.
Приложения:
1. Бланка на „Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 157, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от
Закона за обществените поръчки” от 1 (един) лист.
2. Образец на Ценово предложение от 1 (един) лист.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22680
ПОДПОЛКОВНИК

ДИМИТЪР МЕРУДИЙСКИ
__.06.2019 г.
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