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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [2020 – 002/13.03.2020г.] 

  

 Възложител: Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

Поделение (когато е приложимо): [НЕ] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00585 

Адрес: гр.Русе, ул. „Студентска“ № 8 

Лице за контакт:  Зорница Дочева 

Телефон: 082/ 888-403 

E-mail: zdocheva@uni-ruse.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

 
Обект на поръчката: 

[Х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжката на сградния фонд и 

прилежащата инфраструктура  на РУ „Ангел Кънчев” в градовете Русе, Силистра, Разград, Видин и 

почивна база с. Шкорпиловци, включително саниране на бунгала“. 
 

 
Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е извършване на текущи и аварийни СМР за 

поддръжката на учебните корпуси на РУ „Ангел Кънчев” в град Русе, Силистра, Разград, Видин и почивна 

база с.Шкорпиловци“ Предметът на поръчката обхваща извършване на текущи и аварийни СМР за 

поддръжка на учебните корпуси на Русенски университет „Ангел Кънчев“ в град Русе и изнесените му 

филиали в гр. Разград, гр. Силистра, гр. Видин и почивна база в с. Шкорпиловци и включва изпълнението 

на бояджийски работи при ремонти, столарски работи при ремонти, подмяна на дограми при ремонти, 

асфалтови работи при ремонти, общи ремонтни работи, ВиК инсталации при ремонти, облицовки при 

ремонти, хидроизолации на покриви, доставки и монтаж на електрически модули, саниране на бунгала и 

други.  

 

 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Прогнозната стойност на 

обществената поръчка към датата на нейното откриване възлиза на 269 500 (двеста шестдесет и 

девет хиляди и петстотин) лв. без ДДС.  
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не 

  

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:   

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друг образувание, 

което има правото да извършва дейност по предмета на договора съгласно законодателството на 

държавата, в която то е установено и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.  

2. Не могат да участват в процедурата участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

3. Свързаните лица по смисъла на пар. 2, т.45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни 

участници в процедурата. 

4. Не са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество. 

 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), съгласно 

Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи  със следния обхват: строителни дейности по 

обекти І-ва група, ІV-та категория или по-висока, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.  

 

 
 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

  

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [24/03/2020]            Час: (чч:мм)  [17:00 ] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [24/06/2020]            Час: (чч:мм)  [17:00 ] 
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Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [25/03/2020]               Час: (чч:мм) [15:00 ] 

  

Място на отваряне на офертите: гр. Русе, ул. „Студентска“ № 8 , Централен корпус, стая № 

1.330. 

Офертите ще се отворят на публично заседание, на което могат да присъстват представители на 

участниците. 

 

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [X] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

 
 

 Друга информация (когато е приложимо): В профила на купувача е налична подробна 

информация за поръчката, включително образците, които участниците следва да попълнят. 

          

  
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [13/03/2020] 

 Възложител 
Трите имена: Христо Иванов Белоев 

Подпис, печат: заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП (отм.) 

Длъжност: Ректор    

 


