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ДО ВСИЧКИ 

ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ 

в процедура „Избор с публична покана“ 

за определяне на изпълнител с предмет: 

Извършване на СМР в производствената 

сграда на Тошеви ООД по обособени 

позиции: 

Обособена позиция 1: „Извършване на 

термоизолация на покрив от панел тип 

„Сандвич““ 

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж 

на секционни индустриални врати“  

Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж 

на прозорци и врати с рамка от алуминий с 

прекъснат топлинен мост“ 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на разяснения 

по документацията 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпило искане за разяснение и на основание чл. 6, ал. 2 от ПМС 160/ от 

1 юли 2016 г., предоставям настоящото разяснение относно условията по процедура „Избор с 

публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Извършване на СМР в 

производствената сграда на Тошеви ООД по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Извършване на термоизолация на покрив от панел тип 

„Сандвич““ 

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на секционни индустриални врати“  

Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на прозорци и врати с рамка от алуминий с 

прекъснат топлинен мост“, публикувана в https://eumis2020.government.bg на 16.12.2022г., 

както следва: 

Въпрос 1:  

При запознаване с конкурсната документация на поръчка с предмет: Извършване на СМР в 

производствената сграда на Тошеви ООД по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Извършване на термоизолация на покрив от панел тип „Сандвич"" 

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на секционни индустриални врати" 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/
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Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на прозорци и врати с рамка от алуминий с 

прекъснат топлинен мост", установихме липса на изискуемите в Приложение 1 детайлно 

КСС по образец в ексел.  

 

"Забележка: Офертата следва да е придружена от детайлно КСС (по образец в ексел, част от 

настоящата процедура), с подпис и печат на всяка страница. Към документите следва да се 

приложи и КСС във  формат ексел." 

 

Отговор № 1:  

 

1. Представяме Количествена сметка и детайлно КСС (по образец в ексел, част от 

настоящата процедура). Описаните документи може да намерите на в 

https://eumis2020.government.bg и на интернет страницата на Тошеви ООД: 

https://toshevi.com/ . 

 

 

 

  

 Стоян Тошев, 

Управител на Тошеви ООД 
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