
Приложение № 2 - Образец 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА 

 

 

До Директора на НАИМ към БАН 

адрес: България, гр. София,  

ул. “Съборна” № 2 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

             

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка за 

строителство по чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: 

«Цялостна подмяна на съществуващото ламаринено покритие с предвиден частичен 

ремонт на компрометирани дървени покривни конструкции на пристройката на 

сградата на археологическия музей –НАИМ-БАН (Буюк джамия), гр. София на ул. 

“Съборна” № 2» 

 

ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ с 

ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................. /ЕИК код или код по 

БУЛСТАТ/, със седалище и адрес на управление 

……………………………………....................................., телефон, факс и електронна 

поща за кореспонденция по настоящата поръчка: ............................................... 

 

представяме нашето техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката. 

 

Приемаме изискванията на възложителя, съгласно поканата за участие и предлагаме да 

изпълним поръчката, при следните условия: 

 

1. Декларираме, че имаме възможност да започнем изпълнението на поръчката 

незабавно след подписване на договора от двете страни и не по-късно от 1 ноември 

2012 г.. 

 

2. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: .......................................... календарни 

дни /да се попълни от участника, но не повече от 45 календарни дни/ считано от датата 

на подписване на договора. 

 

/В случай че участникът не попълни т. 3 се приема, че участникът осигурява срок за 

изпълнение 45 календарни дни считано от датата на подписване на договора/.   

 

4. Предлагаме .......................... години гаранционен срок за извършените строителни и 

монтажни работи по поръчката и включително вложените материали /да се попълни от 

участника, но не по-малко от 5 години/. Гаранционният срок започва да тече от датата 

на подписването от Възложителя на приемо-предавателния протокол за приемане на 

работата на Изпълнителя и след подписването от Възложителя на Протокол за 

установяване на видовете и количества работи /образец 19/. 

 



/Гаранционният срок участвува в методиката за оценка на офертите с коефициент 

на тежест 0,10 в комплексната оценка на офертата. За гаранционен срок по-дълъг 

от 10 години ще бъдат присъждани точки като за гаранционен срок = 10 години./. 

 

/В случай че участникът не попълни т. 4 се приема, че участникът осигурява 

гаранционен срок от 5 години за извършените строителни и монтажни работи, 

предмет на настоящата поръчка, и че участникът приема и останалите изисквания 

на Възложителя съгласно т. 4/.   

 

5. Предлагана цена за изпълнение на поръчката: Количествено-стойностна сметка за 

извършване на Цялостна подмяна на съществуващото ламаринено покритие с 

предвиден частичен ремонт на компрометирани дървени покривни конструкции на 

пристройката на сградата на археологическия музей –НАИМ-БАН (Буюк джамия), гр. 

София на ул. “Съборна” № 2 

 

Етап 
 

Наименование 
 

Вид работа 
 

Ед. 
мярка 

 
Количество 

 

Ед. цена 
в лв. без 

ДДС 

Общо в 
лв. без 

ДДС 
 

            

І. 
Подготвителни 
работи       

  

1.   

Демонтаж стари 
ламаринени обшивки м2 332 

  

2.   

Демонтаж компрометирана 
дъсчена обшивка  м2 70 

  

3.   

Демонтаж компрометирана 
дървена покривна 
конструкция  м3       0,70 

  

4.   Фасадно скеле м2 350   

5.   

Натоварване и извозване 
строителни отпадъци на 
разтоварище м3 8 

  

ІІ. 
Ремонтни  
работи       

  

1.   

Направа дървена покривна 
конструкция от бичен 
иглолистен материал м3 0,75 

  

2.   

Направа дъсчена обшивка 
с нерендосани дъски м2 70 

  

3.   

Доставка и монтаж 
покривно дифузионно 
фолио BRAMAC ECOTEC 
или еквивалент м2 365 

  

4.   

Доставка и монтаж стартов 
профил - ламарина с 
полиестерно покритие, цвят 
сив по RAL  м 91 

  

5.   

Направа покривна обшивка 
тип "Шлебах" (или 
"Снаплок") - ламарина с 
полиестерно покритие, цвят 
сив по RAL  м2 314 

  



6.   

Направа обшивка 
декоративни елементи и 
прозорци купол - ламарина 
с полиестерно покритие, 
цвят сив по RAL  м2 19 

  

7.   

Доставка и монтаж олук - 
ламарина с полиестерно 
покритие, цвят кафяв по 
RAL  м 63 

  

8.   

Доставка и монтаж 
надолучна пола - ламарина 
с полиестерно покритие, 
цвят сив по RAL  м 63 

  

9.   

Доставка и монтаж 
водосборни казанчета - 
ламарина с полиестерно 
покритие, цвят кафяв по 
RAL  бр. 6 

  

Общо в лева без ДДС 
 

 

5% непредвидени разходи върху посочената сума 
 

 

Обща цена на офертата в лева без ДДС 
 

 

 
Тази цена е крайна и включва всичките ни разходи, свързани с извършване на 

строителните работи, предмет на поръчката, включително разходи за материали, труд, 

механизация и други. 

 

6. Настоящата техническа и ценова оферта е валидна 60 дни от крайния срок за 

подаване на офертите, като може да бъде приета по всяко време преди изтичането на 

този срок. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящата техническа и ценова 

оферта ще остане обвързваща за нас, и при сключването на договор ще представлява 

неделима част от него. 

 

 

7. При еквивалент на  дифузионно фолио BRAMAC ECOTEC прилагам към офертата 

технически спецификации от производителя на фолиото. 

 

 

 

 

 

 

Дата…………………..    Подпис и печат………………………… 

/дата на подписване/                          /................................................................../                      

                                                                                                (име и длъжност) 

Упълномощен да подпише предложението за, от името и за сметка на: ……..................... 

/изписва се името на участника/ ….………..………………....…… /изписва се името на 

упълномощеното лице и длъжността/. 


