
 
 ОУ “ВАСИЛ ДРУМЕВ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

под стойностите на  чл.20 ал.4 т.3 от ЗОП 

„Окачен таван с изолация на коридор и канцеларии  - етаж 3“ 
 

На основание Заповед РД07 194 /215    от 21 .06.2021 г.   

на Директора на ОУ “Васил Друмев“   град Варна , 

 

Каним заинтересованите страни да подадат оферти в писмена форма . 

Съдържание на офертата: 

1. Представяне на фирмата, доказващо ресурс и опит за изпълнение на 

СМР. 

2. Ценова оферта, включваща ценово предложение по обявени на сайта 

на училището позиции . 

3. Документите следва да бъдат подписани от лицето, представляващо 

управителя на фирмата. 

Срок за оглед и подаване на офертите – 25.06.2021 г.  

Място на подаване- ОУ “Васил Друмев“ ; град Варна, ул. „Любен 

Каравелов“ № 60 А – канцелария. 

Време на подаване : от 8:30 до 14:00 часа в работен ден. 

Избор на фирма-изпълнител –28.06.2021 г. – 10:30 ч. 

     4.  Критерий за класиране на участниците : най-ниска предложена цена 

и документи по т.1. 

 

 

 
                                                                                                Директор:  

 

Красимир Димитров 
 

 

 

 



 
 ОУ “ВАСИЛ ДРУМЕВ”   

 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

под стойностите на  чл.20 ал.4 т.3 от ЗОП 

таван , стълбищно пространство  - етаж 3  към подпокривно 
пространство 

 
На основание Заповед РД07195 / 216  от  21.06.2021 г.   

на Директора на ОУ “Васил Друмев“   град Варна , 

 

Каним заинтересованите страни да подадат оферти в писмена форма . 

Съдържание на офертата: 

1. Представяне на фирмата, доказващо ресурс и опит за изпълнение на 

СМР. 

2. Ценова оферта, включваща ценово предложение по обявени на сайта 

на училището позиции . 

3. Документите следва да бъдат подписани от лицето, представляващо 

управителя на фирмата. 

Срок за оглед и подаване на офертите – 25.06.2021 г.  

Място на подаване- ОУ “Васил Друмев“ ; град Варна, ул. „Любен 

Каравелов“ № 60 А – канцелария. 

Време на подаване : от 8:30 до 14:00 часа в работен ден. 

Избор на фирма-изпълнител –28.06.2021 г. – 11:00 ч. 

     4.  Критерий за класиране на участниците : най-ниска предложена цена 

и документи по т.1. 

 

 

 

 
                                                                                                   Директор:  

 

Красимир Димитров 
 


