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Поръчка 03881-2022-0001 
доставка на гориво за отопление 
Кратко описание / документация 
Доставка на гориво за отопление /газьол за ПКЦ/ за нуждите на СУ "Христо Ботев" за срок от 
5г.  Доставката ще се извършва в срок от 3дни,  с превозни средстава осигурени от 
изпълнителя, след предварителна заявка. Срокът за плащане е десет дни след доставка и 
издадена фактура.  Горивото да отговаря на изискванията на българското законодателство за 
качеството на течните горива. Цената при всяка доставка ще се формира на база цената на 
референтни търговци актуална към датата на доставка с надбавка за доставка. Количеството 
за срок от 5г. е 150 хил. литра. 

 

Поръчка 03881-2022-0002 
 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: 
„РЕМОТНИ ДЕЙНОСТИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА СУ „ХРИСТО 
БОТЕВ“, С. ГОРНА МАЛИНА, 
СОФИЙСКА ОБЛАСТ“ 
Кратко описание / документация 
 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ „РЕМОТНИ ДЕЙНОСТИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ“ -  

1. Изпълнение на СМР с индикативни операции: 

1. Ремонт на вътрешно дворно пространство – алеи и площадки, в това число: демонтаж на 
същетсвуваща настилка, демонтаж на бордюри, изкопни работи, полагане на нова настилка и 
нови бордюри, демонтаж на същесвуващи водосъбирателни шахти и стара канализация, 
доставка и монтаж на канализация и нови дъждоприемни шахти, доставка и монтаж на 
отводнителни канавки, ремонт на стъпала, съгласно приложена Количествена сметка. 

2. Ремонт на подпорни стени и бордове, в това число: подмяна на компрометирани камъни, , 
доставка и монтаж на нови шапки – съгласно приложена Количествена сметка. 



3. Ремонт на Физкултурния салон, в това число: демонтаж на улуци, доставка и монтаж на нови 
улуци, казанчева и водостоци, частичен ремонт на фасадната мазилка, частичен ремонт на 
покривната хидроизолация – съгласно приложена Количествена сметка 

4. Ремонт на Кухненския блок, в това число: демонтаж на водосточни тръби, доставка и монтаж 
на нови тръби, направа на предстенна обшивка, частичен ремонт по стени и тавани – 
съгласно приложена Количествена сметка.   


