
№ Z-7849/31.8.2018 г. 

 

ОБЯВА 

по чл. 20, ал. 4 от ЗОП 

 

На вниманието на всички заинтересовани лица 

 

 

Уважаеми участници, 

 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува 

настоящата обява за  набиране  на  оферти  за  избор  на  изпълнител  за извършване на 

дейности по Депониране на материали и вещи от приземен етаж в сградата на 

ДАМТН в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13. 

При изготвянето на офертата си участникът следва да се съобрази със следните 

изисквания на Възложителя: 

1. Депониране на приблизително 100 куб. м. отпадъци, в т.ч.: 

- Депониране на значително количество дървен материал; 

- Депониране на множество метални предмети; 

- Депониране на стъкло и стъклени предмети; 

- Депониране на десетки туби с течност с неустановен вид и произход; 

- Демонтаж и депониране на тръби със стъклена вата от старата инсталация за 

топлоснабдяване на сградата. 

- Премахване на всички остатъци от стъклена вата. 

2. Срок за изпълнение: до 30 дни след избор на изпълнител. 

3. Прогнозна стойност: до 6000,00 лв. с вкл. ДДС. 

4. Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на 

обществената  поръчка.  Участник  представил  оферта  на  стойност,  

надвишаваща определената максимална стойност на поръчката ще бъде 

отстранен от участие. 

5. Стойността на офертата да включва всички разходи на Изпълнителя за пълното  

изпълнение  на  поръчката,  качествено  и  в  срок,  според  нуждите  на 

Възложителя. 

6. Метод на оценка на офертите: най-ниска цена. 

7. Оферти се подават: 

 В деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г. М. 

Димитров” No 52 А, до 17:30 ч. на 17.09.2018 г. или 

 На имейл адрес: Ivaylo.petkov@damtn.government.bg 

8. Офертата следва да съдържа: наименование на участника, ценово предложение с 

включени всички разходи по депонирането на отпадъците, срок на валидност, 

данни за контакт. 

9. Комуникация: 

 за Възложителя: Ивайло Петков, старши експерт в отдел ИТУС, Д ФА, 

мобилен: 0879 504 388. 
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