BG-Ямбол
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Областен управител на област Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18, За: инж. Руска
Йовчева и Мария Попова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 686822; 046
686844, E-mail: region@yambol.government.bg, Факс: 046 662277
Място/места за контакт: Областна администрация - Ямбол
Адрес на профила на купувача: www.yambol.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Строителство
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ОБЕКТ:
"Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – Административна сграда на
Областна администрация Ямбол". Строителните работи са подробно описани в Раздел
III от настоящата покана.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
45200000
Описание:
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
АС Демонт. на дърв. ламперия по стени и колони200.00м2 Кърпежи по съществуваща
мазилка5.00м2 Облицовка с гипсокартон по стени на мет. Конструкция с деб. 12мм365.80м2 Облицовка с гипсокартон по таван на мет. Конструкция с деб. 9мм-351.80м2
Алуминиеви профили по ъгли212.00м Боядисване латекс по стени и тавани 3
ръце532.00м2 Боядисване цветен латекс по стени и таван 3ръце121.00м2 Боядисване
латекс по тавани 2 ръце-500.00м2 Дост. и монт. на лам.паркет клас АС4с деб.8мм и
подл.3м- 97.00м2 Дост. и монт. на PVC первази95.00м Демонт. на первази50.00м
Гипсова шпакловка/кърпежи/по таван130.00м2 Дост. и монт. на oкачен ламелен PVC

таван в тоалетни36.00м2 Префугиране, полиране и кристализация/инпрегниране/ на
мрамор203.00м2 Префугиране, полиране и кристализация/инпрегниране/на мрамор по
первази /ръчно/10.00м2 Демонт. на стари первази около врати12.00м Демонт. на стара
врата и каса1.00м2 Дост. и монт.на нова двукрила врата160/210икаса MDF-1бр. Ръчно
нат. и превоз на стр.отпадъци с колички8.00м3 Натоварване на стр.отпадъци на
транспорт8.00м3 Превоз на стр. отпадъци до 10 км-8.00м3 Разбиване на мозайка с чук
ръчно18.50м2 Разбиване на первази от мозайка по стена118.50м Измазване с
цим.пясъчен разтвор под отсранения перваз15см-20.00м2 Грундиране стара мозайка с
бетон контакт139.00м2 Облицовка стъпала с гранитогрес54.50м2 Облицовка перваз
стъпала и коридори с гранитогрес по стени височина 11 см-118.50м Алуминиеви
лайсни по стъпала-дост. и монт.135.00м Минерална мозаечна мазилка по страници
стълбищна площадка, вкл.Грундиране-2мм-7.50м2 Демонт. на съществуващ парапет по
стълби26.00м Дост. и монт. на сглобяем парапет от алуминиеви профили - съгласно
спецификация-26.00м Настилка от гранитогрес по под87.50м2 Преходни лайсни
алуминиеви при врати20.00м Дост. и монт.на нова ламперия-гланцирано ПДЧ-12.50м2
ОВ Дост.и монт.(сглобяване на радиатори) на алуминиеви глидери с вис.50см-420бр.
Дост. и монт.термостатен вентил20бр. Дост.и монт.секретен вентил 1/2"-20бр. Дост. и
полагане на пл.тръби за отопл. ф 16х2 вкл. Укрепители-75.00м Дост.и монт. на
обезвъздушител20бр. Демонт.и монт. на верт.щранг от стоманени тръби безшевни-1,5"24.00м Демонт.и монт. на верт.щранг от стоманени тръби безшевни -1 1/4"-8.00м
Демонт.и монт. на верт.щранг от стоманени тръби безшевни -1 "-6.00м Грундиране с
антикороз. грунд на верт. Щранг- 7.50м2 Двукратно блажно боядисване на верт.
Щранг-7.50м2 EЛ Демонт. на луминисцентни осветителни телаЛОТ и шини 220V110бр Демонт. на осветителни тела с НЖ-20бр. Демонт. ключове и контактискрити329бр. Дост.и монт. на лум.осв.тела ЛОТ 2х36 w с пури ; разсейвател 0,4мм
анодиран алуминий; ЕПРА-27бр Дост.и монт.на лум.осв.тела ЛОТ 4х36 w с пури ;
разсейвател 0,4мм анодиран алуминий; ЕПРА-36бр Дост.и монт.на лум.осв.тела ЛОТ
4х14 w с пури; разсейвател 0,4мм анодиран алуминий; ЕПРА-8бр Дост.и монт. на
лум.осв. тела ЛОТ 4х18 w с пури - ЕПРА-122бр Доста.и монт.на осв.тела тип "Луна" на
12 V,1х22 w -IP54-с трансформатор-16бр Дост. и монт. на евакуационно
луминисцентно осветително тяло 8W,с вградени акум.батерии, с надпис "ИЗХОД" и
стрелка-2бр Дост.и монт. ключ обикн. за скрит м-ж-10А–бял-64бр Дост.и монт. ключ
обикн. за скрит м-ж-10А IP44 –бял-8бр Дост.и монт.ключ сериен за скрит м-ж-10А –
бял-32бр Д-ка и монт.ключ девиаторен за скрит м-ж-10А-бял-6бр Дост. и монт. контакт
"Шуко" 16А за скрит м-ж-бял-150бр Дост. и монт.контакт-за открит м-ж-1бр Дост. и
монт. розетка компактна 2xRJ45 cat5e-за скрит м-ж-112бр Дост. и монт. захранващ
кабел ШВПС-В 3х1,5 мм2-20.00м Дост. и монт.подов кабелен канал LO-2.00м Демонт.
и монт. на датчици за пожароизвестяване с удълж на кабел-2бр Демонт. и монт. на
кутия за сирена с удълж.на кабел-2бр Демонт. и монт. на камера за наблюдение с
удълж. на кабел-2бр
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
83264 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. Ямбол

NUTS:
BG343
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
- Оферентът трябва да отговаря на конкурсните условия публикувани в профила на
купувача. - Срокът на валидност на офертата да е не по-кратък от 90 календарни дни от
крайния срок за получаване на офертите. - При изпълнение на поръчката следва да се
спазва действащото законодателство, подзаконовата нормативна уредба и правилата на
Проект ,,Красива България,, (ЗУТ, ЗЗБУТ, ЗОП, ППЗОП и РДОУПКБ) и да се създадат
работни места чрез наемане на безработни лица, регистрирани с съответната ДБТ,
които са не по-малко от 30% от общо заетите на обекта. - Срокът за изпълнение на
поръчката е фиксиран –2 (два) месеца, след влизане на договора в сила.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
29/05/2012 17:30
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Допълнителна информация и документи, свързани с подготовката на офертата са
публикувани в профила на купувача.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
28/05/2012

