
О  Б  Я  В  А 

Апелативен съд – София обявява обществена поръчка за избор на 

изпълнител на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки за директно възлагане на обществена поръчка с предмет: 

упражняване авторски надзор на строеж „Съдебна палата – гр. София, 

бул. „Витоша“ № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на 

сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на 

сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с № № 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен 

(откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни 

помещения“, който ще се осъществява по следните части: Архитектурна, 

Конструктивна, Водоснабдяване и канализация, ТОВК и ЕЕ, Електрическа, 

Слаботокови инсталации, Пожарна безопасност и ПУСО. 

Прогнозна стойност: 19 400 (деветнадесет хиляди и 

четиристотин) лева без ДДС.  

Срок на договора: от датата на подписването му до окончателното 

завършване на строежа с подписването на необходимите и установени от 

закона документи за неговото приключване. 

При заявен интерес, участниците могат да се свържат с лицето за 

контакт от страна на Възложителя: Анета Кирякова – съдебен 

администратор, тел. 02/9219750, адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, 

Съдебна палата, партер, стая № 70, за преглед и запознаване с изготвения 

работен проект на обект: „Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша“ № 

2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки 

на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. 

„Лавеле“), стаи с № № 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) 

и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“. 

В случай, че желаят да участва в процедурата, участниците трябва 

да представят с ценовата оферта, документи доказващи необходимата 

проектанска правоспособност и регистрация в Камарата на архитектите в 

България и по Закона за културното наследство, както и документи за 

правоспособен екип по частите, по които ще се осъществява авторския 

надзор - Архитектурна, Конструктивна, Водоснабдяване и канализация, 

ТОВК и ЕЕ, Електрическа, Слаботокови инсталации, Пожарна безопасност 

и ПУСО.  

Срок за подаване на документите: до 30.07.2020 г.  

Място на подаване на документите: Апелативен съд – София, с 

адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата – партер, стая № 73 

„Регистратура“. 

 

Обявата е публикувана на сайта на съда в „Профил на купувача/ 

Обяви“ на 16.07.2020 г. 

 


