
 

Национално Училище за Музикално и Танцово Изкуство  

“Добрин Петков”- Пловдив 
 

адрес: 4000 Пловдив, ул. “Иван Вазов” №23 
тел: 032/634489; факс 032/624922 

e-mail: Plovdiv_music_school@yahoo.com 
https://plovdivmusicschool.wordpress.com  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 028 гр.Пловдив, 26.09.2014 г. 

 

Директорът  на НУМТИ”Добрин Петков”– Пловдив, ул. Иван 

Вазов 23, с Булстат № 000455029,  на основание чл.7 т.1 вр. чл.14, 

ал.1, т. 2 и чл.25 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
необходимостта от Почистване и хигиенизиране на сградата и двора 

на „НУМТИ”- гр.Пловдив на ул.Иван Вазов 23 и на  ул. Велико Търново 
16 ,гр. Пловдив. 

 

Р  Е Ш И : 

І. Открива  процедура за избор на изпълнител и възлагане на 
обществена поръчка с предмет : 
 
„Абонаментно комплексно почистване и техническа поддръжка на 
сградата и дворна Национално училище за музикално и танцово 
изкуство „Добрин Петков"в град Пловдив, ул.„Иван Вазов" №23  и 
сградата, и двор на “НУМТИ” на ул. Велико Търново 16 ,гр. Пловдив. , 
което включва:  
ежедневно комплексно почистване и техническа поддръжка на двете 
сгради и двора ,основно месено и годишно почистване в зависимост от 
вида дейност, снегопочистване, като видовете дейности са подробно 
посочени в указанията на възложителя за участие. 

 
ІІ. Финансирането и прогнозна стойност   
 
Финансирането на поръчката ще бъде осигурено от бюджета на  
„НУМТИ”- гр.Пловдив. 
 
 Прогнозната стойност на поръчката е  110 000/ сто и десет хиляди /  
лв. без вкл. ДДС. 
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ІІІ. Правно основание и вид на процедурата  

Процедура по чл. 16, ал.8 от ЗОП. 

 

ІV. На основание чл. 25 и сл. от ЗОП, определям комисия в 

състав от четирима члена – 

 Председател: :  

Мария Александрова Проданова, със служебен адрес гр.Пловдив 

ул.Иван Вазов 23 на длъжност „Помощник-Директор по учебната 

дейност” на НУМТИ”Добрин Петков” – Пловдив и  

Членове: : 

1. Светла Минкова Лазова, гр.Пловдив, ул.Г.М.Димитров 33, 

правоспособен юрист, адвокат 

2. Христинка Стоянова Доброжалийска ,със служебен адрес 

гр.Пловдив ул.Иван Вазов 23 на длъжност “Главен Счетоводител” на 

НУМТИ „ Добрин Петков” – Пловдив. 

3. Поля Петрова Паунова- Тошева ,със служебен адрес гр.Пловдив, 

ул.Иван Вазов 23 на длъжност „Помощник-Директор по художествено-

творческата дейност на “  на НУМТИ „ Добрин Петков” – Пловдив. 

V. Критерии за оценка на офертите  

„Икономически най-изгодна оферта.“ 

 
VI. Методика за оценка на офертите. 

 
Комплексна оценка КО = K1 + K2 по посочените критерии: 

1. Предложена месечна цена с ДДС за описаните услуги по 
почистване и поддръжка /К1/ - с относителна тежест 80% и 

максимален брой точки до 80.Предложената от всеки кандидат цена 

се изчислява по следната формула: К1 = (К1 Min / К1уч.) х 80, 
където К1уч е предложената от съответния участник цена. К1 мин .е 

предложената най-ниска цена от участник.  

2. Предложен общ брой служители,които ще са назначени по трудов 

договор за изпълнение на обществената поръчка и пряко 
ангажирани в ежедневното почистване и поддръжка / К2/- по 5(пет) 

точки за всеки един служител на пълно работно време и по 2(две) 
точки за служители на 4 часов работен ден. 

 

 



 

VII.Срок и място 

Срок:  24(двадесет и четири ) месеца от датата на сключване на 

договора; 

Място: сградата и двора на Национално училище за музикално и 

танцово изкуство „Добрин Петков"в град Пловдив, находящи се на 

ул.„Иван Вазов" №23 и на  ул. Велико Търново 16 ,гр. Пловдив. , 

 

VIII.Изисквания 

 

         Да се гарантира своевременното и срочно изпълнение на 

услугата.  

  Да се гарантира необходимият минимум от ресурси /материали, 

консумативи, време и работници/ необходими за качествено 

изпълнение. 

Да се гарантират живота и здравето на учениците, учителския и 

останалия персонал на НУМТИ „Добрин Петков „гр.Пловдив, чрез 

поемане на ангажимент за използване на такива материали и 

консумативи за почистване, които отговарят на общоприетите 

стандарти за безопасност, на изискванията на закона за здравето, ХЕИ 

и други законови и подзаконови нормативни актове в РБ. 

Да се гарантира, че използваните материали и консумативи за 

почистване отговарят на изискванията за опазване на природата, 

екологичната чистота и противопожарните изисквания. 

 

О Д О Б Р Я В А М: 
 

Документацията за участие в 
 отрита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП. 

 
 

Директор на НУМТИ ”Добрин Петков” – Пловдив 
 
 

____________________________ 
/Нели Попова-Коева/ 



 

 

 

 

 


