Техническо задание и количествена сметка за текущ (освежителен)
ремонт на три работни помещения в изнесено работно място – гр.
Перник, собственост на Агенция за държавна финансова
инспекция
І. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
1. Частична шпакловка на компрометирани и обрушени участъци по тавана в работните
помещения;
2. Грундиране и боядисване изцяло на стени и тавани в работните помещения;
3. Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от външната страна на прозорците.
ІI. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
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Част АС
Изчукване шпакловка и мазилка по стени и тавани и
почистване на основата, в компрометирани участъци
Шпакловка тавани в компрометираните участъци
Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и
тавани
Цветен латекс по стени 3 ръце
Бял латекс по тавани 2 ръце
Тенекиджийски работи
Доставка и монтаж на подпрозоръчни первази (от
външната страна)
Допълнителни видове СМР
Събиране и извозване на отпадъци в чували и пренасяне
на разстояние до 15 км.

ВСИЧКО:

0,00

До 5% непредвидени:
ОБЩО:

0,00

ДДС 20 %:
Прогнозна стойност с ДДС:

Лица за контакти, за въпроси, касаещи офертата:
1. Теодора Качулева – началник на отдел ФСДУС – 02/ 9859 51 31

0,00
0,00
0,00

2. инж. Мария Велинова, главен експерт в отдел ФСДУС – 0879 113 571
В офертите, Изпълнителят следва да посочи срок за изпълнение на строително –
монтажните работи, гаранция за изпълнение, срок на валидност на офертата и
възможност за започване на СМР.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или
чрез куриерска служба.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния
срок за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
Участникът не може да иска от възложителя съдействия, като получаване чрез поискване от
пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва описанието на услугата,
наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс
и електронен адрес.
Офертите следва да се подават в АДФИ - гр. София, ул. „Леге” № 2, етаж 4, стая № 178
„Деловодство”. Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно оферта, която е
постъпила в незапечатан, скъсан или прозрачен плик.

Краен срок за постъпване на офертите на посочения адрес е 17.30 часа
на 16.02.2018 г.

