
Техническо предложение ОБРАЗЕЦ №9 


                           

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

ОТ 

....................................................................................... ..................................................... 

(наименование на участника) 
 

ЗА 

„Строително-монтажни и ремонтни работи за осигуряване на достъпна среда в 

сградата на Театър „Българска армия“,  по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 

(наименование и местонахождение на обекта по Проект „Красива България”) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Запознати сме с предоставената документация за участие в обществена поръчка за 

изпълнение на горецитирания обект и я приемаме изцяло. 

Посетили сме обекта, запознати сме с всички обстоятелства и условия, които биха 

повлияли на офертата ни.  

Запознати сме с проекта за заснемане и схеми за горепосочения обект. 

Предлагаме да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка без 

резерви и ограничения и съгласно условията на възложителя. 

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимент да 

представим гаранция за добро изпълнение, в размер на 5%  от стойността на поръчката, 

без ДДС, валидна за срок от 6 месеца след приемане на СМР/СРР на обекта. 

 

Представяме техническо предложение, което съдържа: 

1. .........................................................................................; 

2. .........................................................................................; 

3. .........................................................................................; 

4. .........................................................................................; 

5. .......................................................................................... 

 

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимент 

поръчката да се изпълни за …… (……………) месеца 

 

   В случай, че ни бъде възложено строителството на горепосочения обект, се 

задължаваме: 
 1. Да наемем регистрирани в ДБТ безработни, при реализиране на обекта, които са част от 

общия състав на работниците, при спазване на изискванията по Приложение – Декларация за 

приемане на договора:  

 2. Да изплащаме заплати и внасяме осигурителни вноски, на база минимален месечен 

размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи 

професии, съгласно приложение №1 от Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване; 

 3. Да осигурим реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани 

работници; 

4. Да извършим застраховане (валидно за целия период на договора за СМР) по Наредбата 

за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” на 

всички работещи на обекта, включително и  на безработните лица. 

 

 

 

Дата: ....................                                        УЧАСТНИК:……………….. 

                                                                                                          (подпис и печат) 
 

 

 

 

Comment [U1]: Попълва се от 

Възложителя на база ЕО 



Приложение – Техническо предложение ОБРАЗЕЦ №10 



Забележка: Всеки участник представя техническо предложение, съдържащо: 

1. Списък на основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при 

изпълнението на поръчката (Приложение – Декларация материали ОБРАЗЕЦ №10). 

В декларацията се описват строителните продукти, с които ще се изпълни поръчката, 

като се посочва производител (търговска мярка), стандарт/качество съгласно Наредба №РД-

02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 

Република България. 

За описаните строителни продукти да се представят: 

 декларации за експлоатационни показатели, съгласно изискванията на Регламент 

(ЕС) 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е 

издадена ЕТО, или 

 декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат 

от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО,  

   

2.  Предложение за гаранционни срокове в години, за всички видове строително-монтажни 

работи, предвидени за изпълнението на обекта (Приложение – Декларация за гаранционни 

срокове ОБРАЗЕЦ № 11). Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на 

документацията за обществената поръчка и минималните изисквания на Наредба №2/2003 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. Организация за изпълнението на СМР по видове дейности (в свободен текст и във 

формат на участника), линеен график за изпълнение (Приложение – График за изпълнение на 

СМР/СРР - оферта ОБРАЗЕЦ №12), отразяващ предложението на участника за създаване на 

организация за изпълнение на СМР/СРР на обекта; 

4. Организация за контрол на качеството при изпълнение на СМР/СРР на обекта, за който 

се кандидатства (представена в свободен текст във формат на участника), и вътрешни 

правила на фирмата за осигуряване на качеството.  

5. При изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР), техническото 

предложение трябва да бъде съобразено с новите изисквания за пожарна безопасност 

съгласно: 

• Наредба №Із -1971 от 2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване 

на безопасност при пожар при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна 

на предназначението на обект или на част от него, както и при извършване на СМР, за които 

се изисква разрешение за строеж; 

• Наредба №8121з-647 от 2014 г. за правила и норми за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите при текущи ремонти или СМРна обекти,  за които не се изисква 

разрешение за строеж, но се влагат продукти, които трябва да отговарят на изискванията по 

чл.5 и 6 от Наредба №Із -1971 от 2009 г.   

6. Предложение относно създаване на условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ и 

Пожарна безопасност (в свободен текст и във формат на участника) с подробно описание на 

мерките за безопасност и здраве и мерките за пожарна безопасност, които ще бъдат въведени 

при изпълнението на обекта. 

7. Оферти, чиито техническо предложение не съдържа изисканите в т.1 до т.6 

информация и предложения за организация ще бъдат отхвърлени.  

Comment [AD2]: Този текст ще 
фигурира, в случай ,че Възложителят 

изисква представянето на линеен график  


Comment [AD3]: Този текст да 
фигурира, в случай , че  се изпълнява 

СМР свързано с топлоизолация на 
фасади на сгради,  в посочените 

хипотези и когато същите са  с 3 или 

повече надземни етажа и височина до 28 
м. 



