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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  

 

ДО    

ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГР. ПЪРВОМАЙ 

 

 

 

ОТ: 

(наименование на участника) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 След запознаване с документацията за участие процедура по реда на Глава Осем „а” от 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Извършване 

строително монтажни работи за подобряване на училищната среда в ПГСС ,,Васил 

Левски”, гр. Първомай”, по НП „Модернизация на материалната база в училище - 

2014”, ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет)  

календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас,  

като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 

долуописаната оферта. 

І. ПРЕДЛАГАМЕ  да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при 

следните условия: 

1. Изпълнение на обществената поръчка в срок от ....... (думи) календарни дни от 

възлагането на договора. 

2. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от 

деня, следващ деня на окончателното приемане на обект/а/ите съгласно Договора и не могат 

да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти; 

3. Гаранционен сервиз, който предлагаме да поемем за елементите на вложените материали, 

детайли,възли при извършване на СМР, предмет на поръчката. 

3.1.Гаранционен сервиз на елементи по ремонт покриви. 

- Обхват на гаранцията:……………………………………………(изписват се елементите за 

които се поема гаранционен сервиз. 
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- Време за реакция :……………………….дни. 

- Време за ремонт:…………………………дни. 

3.2. Гаранционен сервиз на елементи на енергоспестяващи мерки. 

- Обхват на гаранцията:……………………………………………(изписват се елементите за 

които се поема гаранционен сервиз. 

- Време за реакция :……………………….дни. 

- Време за ремонт:…………………………дни. 

3.2. Гаранционен сервиз на елементи на ремонт санитарни възли. 

- Обхват на гаранцията:……………………………………………(изписват се елементите за 

които се поема гаранционен сервиз. 

- Време за реакция :……………………….дни. 

- Време за ремонт:…………………………дни. 

4.Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще 

отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за 

съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните 

продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се 

установява по реда на същата Наредба. 

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация ; 

6. Изпълнението ще бъде съобразено с НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, НАРЕДБА № 3 

от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 

изискванията на Управляващия орган. 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка,  

 

II. Други условия и предложения свързани с техническото изпълнение на обекта: 
………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

Приложения : 

1. Линеен график ( Образец 16); 
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2. Организация и план на работа за изпълнение на поръчката и рискове при 

изпълнение на поръчката 

 

Дата:................2014    ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  

      (. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .)     

 

  


