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ПОКАНА 

за участие в търг/конкурс 

 
Предмет на търга: Строително – ремонтни работи в сградата 

на Американски университет в България, 

гр. София 

 

Инициирал търга:  Американски университет в България 

ЕИК/ПИК: 000019449 със седалище и адрес 

на управление: гр. Благоевград, пл. Георги 

Измирлиев №1,  

Отдел и лице за контакт и 

допълнителна информация:  

Американски университет в България, Отдел 

„Снабдяване“, email: purchasing@aubg.edu 

Място на извършване: Американски университет в България 

гр. София 

1. ул. Университетски парк, 1  

Кой може да участва в търга/конкурса: Всяко физическо и/или юридическо лице, 

отговарящи на посочените условия 

Критерий за възлагане: Икономически и технически най-изгодна оферта, 

с критерии 75% цена и 25% общ технически 

показател, покриващ цялостното качество и 

комплексност на офертата 

Начин на плащане: СМР ще се извършат без авансово плащане 

от страна на Възложителя. Плащане ще се 

реализира, поетапно, само след 

удостоверяване с двустранно подписан 

констативен протокол на извършените СМР и 

представени фактури от изпълнителя 

Срок и начин за получаване на 

офертите: 

 

до 12:00 ч. на 30.08.2022 г. на имейл адрес: 

purchasing@aubg.edu или на адрес:  

отдел „Снабдяване“, стая №106 

Американски университет в България 

гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1,  

Благоевград 2700 

Срок на валидност на офертите: 60 дни от крайната дата за подаване на 

оферти 

Техническо задание/ Спецификации: Съгласно приложение №1 

 

Забележки: 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извършва промени в количествата и 

вида на СМР до завършването им. 

Комисията ще разглежда само оферти, направени по зададената количествена 

сметка за СМР (Приложение №1). Кандидатът има право да добавя и 

остойностява допълнителни позиции в изброените по-горе.  Приложения, но само 

в случай, че те са целесъобразни относно зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ СМР.  

http://www.aubg.edu/
mailto:purchasing@aubg.edu


 

 
1 Georgi Izmirliev Square, 2700 Blagoevgrad, Bulgaria, www.aubg.edu                                                            

2 

В офертата трябва да бъдат описани марка, модел или спецификация на 

предложените за използване материали. 

За всеки вид СМР, трябва да бъде приложен анализ. 

Дейности и материали, които са изпълнени във връзка с посочените СМР в 

количествената сметка, но не са допълнени и остойностени в нея, няма да бъдат 

заплащани. Фирата на вложените материали няма да се заплаща отделно, т.е. 

нейната цена трябва също да бъде предвидена и включена в офертата. 

Всеки кандидат има право да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предварителен оглед на 

място на обектите подлежащи на СМР, както и да задава писмено въпроси, имащи 

отношение към търга или ремонтите, не по-късно от 3 (три) дни преди крайния 

срок за подаване на офертите. 

Фирмите не изпълнили посочените по–горе условия ще бъдат дисквалифицирани.  

Възложителят е в правото си да не одобри всяка една или всички предложени 

оферти. 

http://www.aubg.edu/
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Приложение №1  

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СМР 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯРКА КОЛИЧЕСТ-

ВО 

ЕД.ЦЕНА В 

ЛВ. 

/без ДДС/ 

ОБЩО В ЛВ. 

/без ДДС/ 

  Ремонтни дейности при стълбище      

1 

Облепяне, покриване за предпазване 

(дограма, парапети, под, осветителни 

тела, радиатори), събиране и 

почистване на отпадъците 

к-кт 1.00 

 

 

 

 

2 
Почистване на основата, поправка на 

пукнатини 
m2 230 

  

3 

Поправка на следи от стари течове при 

прозорец на стълбище и при стена към 

покривна тераса 

m2 
5.00 

  

4 

Полагане на грунд и акрилна боя по 

стени (вкл.страниците на стъпалата, 

без стълбищните пързалки) грунд: 

висикокачествен бял сертифициран 

екологичен грунд,на базата на 100% 

акрилни смоли боя: висококачествена 

акрилна боя на базата на акрилни 

съполимерни смоли, с отлична 

устойчивост на миене 

     m2 
230.00 

  

  
Ремонтни дейности в част от 

партерно фойе 
   

  

1 
Облепяне, покриване за предпазване, 

събиране и почистване на отпадъците 
к-кт 1.00 

  

2 
Полагане на грунд и акрилна боя по 

стени 
m2 

35.00   

 Тераса над входна козирка 

1 Събиране на чакъл, сваляне и 

извозване; почистване на стара 

битумна изолация 

м2 42.50   

2 Демонтаж на окрайчващ профил по 

периметър на хидроизолация, 

повторен монтаж, облепяне и 

почистване; уплътняване 

m 40.00   

3 Изчукване на стара мазилка по 

бордове 

m2 32.00   

4 Направа на циментова шпакловка със 

стъклофибърна мрежа 

m2 32.00   

5 Грундиране и направа на нова мазилка 

по бордове 

m2 32.00   

6 Обмазване върху битумна изолация с 

полимерна мазана изолация 

m2 42.50   

7 Почистване на камък по бордове, 

почистване на фуги, префугиране 
m 19.50   

http://www.aubg.edu/
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8 Импрегниране на камък по бордове m 19.50   

9 Събиране, сваляне и извозване на 

отпадъци 

к-кт 1.00   

 Ремонтни дейности фасада вход 

1 

Изчукване и отстраняване на напукана 

и повредена мазилка, полагане на 

заздравяващ грунд - зони, означени на 

сн.прил.1 

m2 32.50 

  

2 
Направа на циментова шпакловка със 

стъклофибърна мрежа 
m2 32.50 

  

3 
Направа на нова мазилка със 

структура, подобна на съществуващата 
m2 32.50 

  

4 
Покриване и предпазване на обемни 

букви над вход 
к-кт 1.00 

  

5 
Поправка на пукнатини (без направа 

на нова мазилка) 
m2 262.50 

  

6 Полагане на грунд и фасадна боя m2 295.00   

7 

Облепяне, покриване за предпазване 

(дограма, под и др.), събиране и 

почистване на отпадъците 

к-кт 1.00 
  

8 Скеле - транспорт, монтаж, демонтаж к-кт 1.00   

9 
Добавка за работа в участъци по 

алпиниски способ 
m2 150.00 

  

10 
Демонтаж на стари осв.тела при 

козирка и доставка и монтаж на нови 
бр 24.00 

  

11 

Боядисване на пилони за знамена H до 

4m, в това число почистване на 

подвижните слоеве ръжда - две ръце 

боя за метал тип "3 in 1", бял цвят 

бр 3.00 

  

 Преглед с термокамера за 

евентуални течове 
  

  

    Всичко:  

    ДДС:  

   Всичко с ДДС:  

http://www.aubg.edu/

