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Изх. № 161 /16.08.2021 г.          

ДО 

Г-Н  КРАСИМИР МИЛУШЕВ 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 

„КРАССТРОЙ“ООД 

                                                           П О К А Н А  

Относно: подаване на оферта за сключване на конкретен договор от потенциален 

изпълнител по Рамково споразумение №52/15.03.2019 г. с предмет 

„Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на 

основния предмет на дейност на „Студентски столове и общежития“ 

ЕАД, по първа обособена  позиция:  „Недвижими имоти, находящи се на 

територията на районите за планиране Северен централен и 

Североизточен“, Обект: гр. Велико Търново, Студентско общежитие, блок 

№1, за изпълнение на дейности по СМР, включващи преустройство на 

технически помещения, перално помещение, три броя апартаменти в 

сутерен, магазин и спомагателни стаи до магазин, зала на стола 

„Академика“, външен и вътрешни газопроводи, газови котли каскадни 

(съгласно предписания на ПБЗН). 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  МИЛУШЕВ, 

На основание чл. 82, ал. 2 от Закон за обществените поръчки  и т. 2.1 от Рамково 

споразумение №52/15.03.2019 г., във връзка с качеството Ви на потенциален 

изпълнител по посоченото споразумение, Ви отправям покана за подаване на оферта за 

сключване на конкретен договор за обществена поръчка при условията на сключеното 

рамково споразумение.  

Съгласно част Втора, р.І, т.1.6 „Технически спецификации“ от документацията за 

провеждане на процедурата по сключване на рамково споразумение, Офертата Ви 

следва да съдържа предложение за изпълнение на всички ремонтните работи, описани в 

количествената сметка – приложение към настоящата покана, както и следната 

информация: 

- срок за изпълнение на дейности по СМР; 

- предлагана цена; 

- техническо предложение включващо: календарен график за изпълнение на 

поръчката; обяснителна записка съдържаща планираната технология;организация на 



  

 

работата на строителната площадка;описание на последователността на дейностите 

включени в количествената сметка. 

-  начин на заплащане – аванс не повече от 30%. 

Офертата се подава в деловодството на дружеството, не по-късно от 20.08.2021 г., 15:00 

часа. 

Офертите трябва да бъдат адресирани до Възложителя на адреса и до датата, посочена 

като краен срок, съгласно поканата. Офертите се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка. Върху опаковката трябва да бъде записана следната информация: 

 Адрес на Възложителя: „Студентски столове и общежития” ЕАД, гр. София - 

1700, Студентски град, бл. 5, ет. 2; Име, адрес, телефон и по възможност – факс 

и електронен адрес на участника; 

 Следното означение: „В отговор на писмена покана на Възложителя, № ….от….. 

по Рамково споразумение № 52/15.03.2019 г.“. 

 Опаковката трябва да съдържа: 

            Оферта по образец; 

            Техническо предложение; 

            Ценово предложение; 

            Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.            

Офертата ще бъде отворена на 23.08.2021 г., 10:00 часа. 

Напомням Ви, че съгласно т. 3 от Рамково споразумение № 52/15.03.2019 г. при 

изготвяне на офертата си по повод сключването на конкретен договор за обществена 

поръчка, потенциалният изпълнител по рамковото споразумение следва да предлага 

цени на отделните видове работи не по-високи от предложените от него в откритата 

процедура. За видовете работи, неописани в ценовата оферта, която е част от 

документацията на процедурата по сключване на рамково споразумение, 

потенциалният  изпълнител  по рамковото споразумение предлага цени при спазване на 

принципите, уредени в т. 4 от рамковото споразумение. 

Приложения:  

1.  Количествена сметка, отразяваща изпълнение на дейности по СМР, за обект: 

клон в гр. Велико Търново, Студентско общежитие, блок №  1; 

2. Декларация по чл.54, ал.1 ЗОП – образец; 

3.  Оферта – образец. 

 

 

СЕРГЕЙ МИЛАНОВ (подпис)   

Изпълнителен директор на  

„Студентски столове и общежития“ ЕАД 

 

Данните са заличени, съгласно чл.37 

ЗОП. 

 


