
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- КЪРДЖАЛИ 

 

До Управителя  

на …………………. 

гр. ………………… 

ул. ………………… № …… 

  

 

 

П О К А Н А 

 

 

от инж. Нина Костадинова Терекиева 

в качеството си на Директор на ПГ „Васил Левски” 

адрес: гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова” №3 

 

 

Относно: Демонтаж на съществуваща стара метална конструкция (недовършена сграда), 

намираща се на парцел на ПГ „Васил Левски”, гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова” №3 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

 На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП и във връзка с необходимостта от сключване 

на договор за извършване демонтаж на метална конструкция на недовършена сграда, Ви 

отправям покана да представите оферта за изпълнение на дейностите по демонтаж на 

конструкцията, изравняване и почистване на терена, върху който е построена. 

 Обект на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване демонтаж на 

съществуваща стара метална конструкция (недовършена сграда), намираща се на парцел на 

ПГ „Васил Левски”, гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова” №3, изравняване и почистване на 

терена върху, който е построена, съгласно изготвена количествено-стойностна сметка. 

 Офертата следва да се изготви по представената Количествена сметка съобразно 

вида и обема на дейностите, посочени в нея. 

 Срок за представяне на оферта – 02.03.2016 г. до 15.00 часа. 

 Офертата следва да съдържа: Удостоверение за актуално състояние и/или посочване 

на ЕИК, предложена цена чрез остойностена количествено-стойностна сметка и срок за 

изпълнение на поръчката. 

 

Приложение: 

1. Неостойностена количествена сметка 

2. Образец на ценова и техническа оферта. 

 

 

 

 

ИНЖ. НИНА ТЕРЕКИЕВА 

Директор на ПГ „Васил Левски”- Кърджали 

 

 

 



 
 

ДО           Образец 

ДИРЕКТОРА  

НА ПГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГРАД КЪРДЖАЛИ 

УЛИЦА „МАРА МИХАЙЛОВА” №3 

 

 

ЦЕНОВА И ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване демонтаж на съществуваща 

стара метална конструкция (недовършена сграда), намираща се на парцел на ПГ „Васил 

Левски”, гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова” №3, изравняване и почистване на терена,  

върху който е построена, съгласно изготвена количествено-стойностна сметка. 

 

 

от:........................................................................................................................................................ 
                                 (наименование на участника) 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

 Във връзка с покана по горепосочения предмет и след запознаване с условията на 

възложителя Ви представяме нашата оферта, както следва: 

 

 1. Финансово предложение за изпълнение на предвидените дейности по обществена 

поръчка с предмет: Извършване демонтаж на съществуваща стара метална конструкция 

(недовършена сграда), намираща се на парцел на ПГ „Васил Левски”, гр. Кърджали, ул. 

„Мара Михайлова” №3, изравняване и почистване на терена върху, който е построена, 

съгласно изготвена количествено-стойностна сметка е ............................................................... 

(словом) лв. крайна цена с включен ДДС. 

 

 2. Предлагаме да изпълним предвидените дейности в срок от ............. календарни 

дни. 

 

 3. Настоящата оферта е със срок на валидност ................. дни. 

 

 4. Друго по преценка на участника и имащо според него значение за предложението 

за изпълнение на поръчката. 

 

 

 Приложение: 

 

 1. Попълнена и остойностена количествено-стойностна сметка 

 2. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. 

 

 

 

 

Дата:........................2016 г.    Подпис и печат:................................ 
                                 (име и фамилия) 

            (длъжност на представляващия участника) 

 

 



 
 
 

 

 
 

 


