
 

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ИЗГРЕВ” 

 
Ул.”Атанас Далчев” №12, тел. 970 10 32, п.код 1113, факс 8710 159; 

e-mail: info@so-izgrev.bg 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Извършване на СМР на ЦДГ № 165 „Латинка“ - ремонтно-
укрепителни работи за възстановяване и подобряване на общото 
състояние на ЦДГ № 165 „Латинка“ в ж.к. „Изток“  

 
 Място на събиране на офертите – „Деловодство“ на Столична 
община – район „Изгрев“ гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12 - стая 5 
  
 Изисквания при изготвяне на офертата. Съдържание на офертата. 
Подаване на  офертата. 
1. Офертата трябва да е написана на български език. 
2. Подаването на офертата означава, че кандидатът, приема изцяло всички 
специални и общи правила, определени в публичната покана.
3. Оферта, подадена от упълномощен представител на кандидата, трябва да 
съдържа името на лицето, от чието име се действа. Представителят не 
може да представлява повече от един кандидат. 
4. Срокът на валидност на офертата е 30 дни от крайния срок за подаването 
й. 
5. Срок за подаване на офертите до 16:00 ч. на 30.07.2015 г. включително. 
6. Кандидатът посочва, предлаганата от него цена без ДДС за изпълнение 
на дейността.
Подаване на офертите 
1. Всеки кандидат представя своята оферта в запечатан непрозрачен плик. 
2. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: име, 
адрес, телефон, факс и електронен адрес на кандидата, лице за контакт. 
3. Офертата се подава от кандидата или негов надлежно упълномощен 
представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка 
или с куриер. 



4. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно 
към обявените от възложителя условия. Всеки кандидат има право да 
представи само една оферта. 
5. Офертите ще се отворят на 31.07.2015 г. от 10.00 часа в заседателната 
зала на Столична община – район „Изгрев“, на адрес: гр. София, ул. 
„Атанас Далчев“ № 12, ет. 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 
 Предложенията на кандидатите ще бъдат оценявани поотделно по 
комплексна оценка – икономически най-изгодна оферта. Всички оценки се 
закръгляват с точност до два знака след десетичната запетая.  
 1. Финансовата оценка (критерий К1) се формира по следната 
формула: Максималната оценка от 70 точки се дава на най-ниското ценово 
предложение. Останалите предложения получават оценка по критерий К1 
по формулата:  
 K1n=Pmin/Pn x 70,  
където:  
 - К1n точки за ценовото предложение на съответния участник.  
 - Рmin е минималната предложена цена.  
 - Рn е предложената от съответния участник цена. 
 2. Неустойка (критерий К2) се формира по следната формула: 
Максималната оценка от 30 точки се дава на предложението с най-висока 
неустойка. Останалите предложения получават оценка по критерий К2 по 
формулата:  
 K2n=Pn/Pmax x 30,  
където:  
 - К2n точки за предложението за неустойка на съответния участник.  
 -Рmax е предложението с най-висока неустойка.  
 -Рn е предложението за неустойка на съответния участник  
 

Оценка на предложението (Кn) се формира по следната формула:  
Кn = К1n + К2n 
Възложителят изплаща дължимата сума в 30 /тридесет/ дневен срок 

от представянето на фактура, придружена с приемо-предавателен 
протокол, акт образец 19 за количеството извършена работа от 
изпълнителя, с платежно нареждане по посочена банкова сметка, след 
осигурено финансиране от Столична община. 



 
Гаранцията за участие следва да бъде представена като парична 

сума, внесена: 
• В Общинска банка АД, ФЦ KAT (б. код SOMBBGSF ), BG 

71SOMB91303317615001. 
или  

• На касата на район "Изгрев", гр.София, ул. Атанас 
Далчев“ №12, каса, ет.1. 

 


