
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  

Гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ № 130 
Тел.:052/ 604 297 

                                             E – mail: ouaprilov1909@abv.bg 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ С ПРЕДМЕТ „ТЕКУЩ 

РЕМОНТ НА ПОКРИВ И СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ И СЪБЛЕКАЛНЯ МЪЖЕ НА 

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И РЕМОНТ НА ХОРЕОГРАФСКА ЗАЛА НА ОУ „ВАСИЛ 

АПРИЛОВ“ 

Във връзка с изискванията на Алгоритъм за извършване на ремонти от 

второстепенни разпоредители с бюджет във функция „Образование“ в Община Варна, 

прилагащи делегиран бюджет“, утвърден със Заповед № 2376/05.07.2016г. на кмета на 

Община Варна и на основание Заповед № РД – 07 – 485 от 08.03.2021г. на директора на ОУ 

„Васил Априлов“ каним заинтересованите страни да подадат оферти в писмена форма, 

както следва: 

1. Офертите задължително да съдържат: 

1.1. Представяне на участника, доказващо ресурс и опит за изпълнение на СМР; 

1.2. Декларация по образец за съгласие с условията, предложени от ОУ „Васил 

Априлов“ и проекта на договор за извършването на СМР; 

1.3. Оферта за изпълнение на строително – монтажните работи, съдържаща срок за 

изпълнение (не повече от 30 календарни дни) и гаранционен срок (не по-кратък 

от 60 месеца) за извършването на СМР; 

1.4. Ценова оферта, включваща ценово предложение по обявени в документацията 

за участие позиции; 

1.5. Декларация по образец. 

2. Документите следва да бъдат подписани от лицето, представляващо управителя 

на фирмата. 

3. Срок и място за оглед и подаване на оферти – всеки работен ден от 08.03.2021г. 

до 16.03.2021г. вкл., от 9.00 часа до 16.30 часа, в деловодството на ОУ „Васил 

Априлов“, на етаж 1 на училището, адрес: гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“, № 

130. 

4. Комисия, назначена със Заповед № РД – 07 - 485/08.03.2021г. на директора на ОУ 

„Васил Априлов“, да разгледа подадените оферти на 17.03.2021г. от 10.00 часа в 

сградата на училището и да представи становище на същата дата. 

5. Критериите за оценка и класиране на офертите са съобразно посоченото в 

документацията. 

  Севдалина Жекова 

  Директор на ОУ „Васил Априлов“ 
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