
 

ОБЯВА 
В Регистъра на обществените поръчки с уникален номер - 0198-2011-0002 - са публикувани 

условията за обявена от община Антон процедура за възлагане на малка обществена поръчка, чрез 

открит конкурс по реда на чл.3, ал.2 от Наредбата за малки обществени поръчки за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Внедряване 

на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон, Община Антон”, 

изпълняван по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. /ОПРР/, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с 

регистрационен номер: BG161PO001/4.1-03/2010/023 от дата: 13.12.2010 год., подписан между 

Управляващия орган на ОПРР - Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община 

Антон.  

Кратко описание на поръчката: Внедряването на мерки за енергийна ефективност в 

ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – село Антон ще включи следните дейности: 

� Изваждане и подмяна на дограма (прозорци, врати) с алуминиеви прозорци с прекъснат 
термомост; 

� Топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. окачени тавани, външни стени: 
външна мазилка;очукване, изкърпване, възстановяване и оформяне на фасада и цокли, и  

орнаменти по прозорци;  

�  основен ремонт – профилактика и ремонт на водогреен котел и прилежащите съоръжения - 
помпа за дизелово гориво, спирателна арматура, нафтова горелка, циркулационни помпи, 

радиаторни вентили и необходимите проби;  

�  изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 
задоволяване на част от нуждите от енергия на сградата на училището: Доставка и монтаж на 

Плосък селективен колектор, шина, стойка покрив, опора, соларна теялност, Термостатичен 

смесител, помпена група,соларен регулатор и необходимите свръзки; 

� въвеждане на енергоспестяващо осветление – луминисцентни осветители, евакуационни 
осветители и прилежащите кутии, табла, котелни, розетки, кабели, тръби, канали, ключове; 

�  и всички съпътстващи строително-монтажни работи свързани с внедряването на мерките за 
енергийна ефективност; 

Подробна информация е изложена в приложените към документацията за участие в 

процедурата:количествена сметка;техническа спецификация;инвестиционен проект. 

Прогнозна стойност: 264 800,87 лв. /двеста шестдесет и четири хиляди и осемстотин лв. и 

осемдесет и седем ст./; 

Срок за получаване на документация за участие: 11.04.2011 г. до 17.00 часа  

Цена на тръжна документация: 30,00 лв. /тридесет лв./ 

Срок за получаване на оферти: 18.04.2011 г.  до 17.00 часа 

Условия при отваряне на офертите:  

- Дата: 19.04.2011 г.; Час: 10.00 часа; 

- Място: Заседателната зала на община Антон, с адрес: село Антон, пл. „Съединение”  

 
“Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна  ефективност на 
ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село Антон, Община Антон”, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от ОБЩИНА АНТОН и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 


