
 

ОФЕРТА 
 
 
До 
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, 
село Ковачево - 6265, област Ст. Загора 
 
От: 
 
Участник: ................................................................................................................... 
адрес: ............................................................................................................................ 
тел. .................................., факс:...................................., e-mail: ……………………. 
Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; 
ЕИК по Булстат: ......................................................................................................... 
 
Разплащателна сметка:  
IBAN: ...............................................................................;BIC:...................................; 
банка: ........................................................................................................................ – 
град/клон/офис: ..........................................................................................................; 
представлявано от ................................................................................................... – 
длъжност: ...................................................................................................................., 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
С настоящото представяме оферта за сключване на договор с предмет: 

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на Главната 
команднo-контролнa система за сигурност по част от периметъра на 
северната дъга и прилежащите й обекти” – част от рамково споразумение № 
13459/27.11.2014 година. 

 
Декларираме, че сме получили поканата за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията 
на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения. 

 
В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за 

изпълнител, при подписване на договора да представим документите по чл.47, 
ал.10 от ЗОП, гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на 
договора, закръглена до лев, декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от 
ЗМИП и декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП.  
 

Общият срок за цялостното изпълнение на предмета на поръчката - 
проектиране, изпълнение (доставяне и изграждане) е до 400 (четиристотин) 
работни дни, съгласно посочените по-долу условия и започва да тече от датата 
на подписване на Договора до издаване на Разрешение за ползване на обекта. 
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1. Проектиране (предпроектно проучване, изработване на работни проекти 
и авторски надзор). 

Срок - до 100 (сто) работни дни, смятано от датата на подписване на 
Договора до приемане на Работните проекти без забележки от Технически 
съвет на Възложителя и Консултанта по ЗУТ. 

2. Осъществяване на Авторски надзор 
Срок - до 300 (триста) работни дни, смятано от датата на подписване на 

Акт (Образец № 2 / 2а) за откриване на строителната площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа до подписване на констативен Акт 
(Образец № 15) за установяване годността за приемане на строежа. 

3. Изпълнение на строително-монтажни и инсталационни работи, 
включително доставяне на необходимите материали, техническо оборудване и 
софтуер за изграждане на Главната командно-контролна система за сигурност, 
съпътствано с авторски надзор, изготвяне на документация по Наредба № 3 от 
2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
изготвяне на съпровождаща и екзекутивна документация, геодезическо 
заснемане и получаване на удостоверение по чл. 54а, ал. (3) от ЗКИР, 
монтиране, инсталиране, провеждане на единични и комплексни изпитания и 
72-часови проби, изработване на инструкции, обучение на специалистите за 
работа с инсталациите и системата. 

Срок - до 300 (триста) работни дни, смятано от датата на подписване на 
Акт (Образец № 2 / 2а) за откриване на строителната площадка, определяне на 
строителна линия и ниво на строежа и представяне на Застрахователна полица 
(съгласно чл. 11.2.16 и сл. на Раздел ХІ на рамковото споразумение) до 
провеждане на 72-часови проби и подписване на констативен Акт (Образец № 
15) за установяване годността за приемане на строежа. 

 
В общия срок за изпълнение на предмета на тази поръчката не се включва 

времето за престой в следните случай, когато: 
- обектът е спрян за времето, от датата на подписване на Акт (Образец № 

10) за спиране на строителството до датата на подписване на Акт (Образец № 
11) за продължаване на строителството по Наредба № 3 от 31.07.2003 година на 
МРРБ на основание ЗУТ; 

- държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или 
предизвикат временно спиране на работата, включително съгласувателни 
процедури с Възложителя, Консултанта по ЗУТ и специализираните инстанции. 
Същото се документира чрез представена входяща и изходяща кореспонденция; 

- не по вина на Изпълнителя, Възложителят е наредил временно спиране на 
всички видове работи или на работа, която обективно налага забавяне на 
изпълнението на други видове работи. За причините и времетраенето на 
престоя се подписва двустранен протокол. 

Различните видове работи и дейности по изпълнението на поръчката могат 
да бъдат изпълнявани едновременно (паралелно), но само в рамките на общия 
краен срок на договора. 
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Предлаганата от нас цена е: ....................................................... (словом 
.........................................................................................................................................
............................................................................. ) лева, без ДДС. 

 
Разпределението на предлаганата от нас цена по видове работи и дейности, 

е както следва: 
 

№ Дейност цена (в лева) 
без ДДС 

1 2 3 

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ (доставяне и изграждане)  

1.1. Доставяне и изпълнение на СМР  

1.2. Доставяне и изграждане на ГККС за сигурност  

2. ПРОЕКТИРАНЕ (проучване, проектиране и 
авторски надзор) 

................ % от изпълнението (доставяне и изграждане) 

 

2.1. Работни проекти за СМР  

2.2. Работни проекти за ГККС за сигурност  

2.3. Авторски надзор  

3. ОБЩА СТОЙНОСТ  
 

Съкращения: 
СМР - Строително-монтажни работи. 
ГККС - Главна командно-контролна система (обобщено понятие включва 

всички предвидени технически системи за сигурност). 
 
Единичните цени на видовете работи и дейности от рамковото 

споразумение са както следва: 
 

№ Наименование на видовете работи и дейности м. ед. 

цена 
(в лева, 
без 
ДДС) 

I Изпълнение на строително-монтажните работи   
1 Изсичане и изкореняване на дървета бр.  
2 Изкоп с багер в земни почви на отвал m³  
3 Направа на ръчен изкоп в земни почви без укрепление m³  
4 Направа на ръчен изкоп в земни почви с укрепление m³  
5 Натоварване и транспорт на излишна земна маса за депо m³  
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6 
Подравняване, изглаждане и уплътняване на площи за 
откоси 

m³  

7 
Направа на изкоп за траншея в скални почви по взривен 
способ на отвал 

m³  

8 
Натоварнане и транспорт на излишна скална маса за 
депо 

m³  

9 Направа на насипи със земна почва m³  

10 
Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка 
на пластове 

m²  

11 Разбиване и разваляне на асфалтова настилка m²  

12 
Полагане на долен основен пласт от трошен камък с 
дебелина 30 см. 

m³  

13 
Полагане на асфалтобетонен - плътен с дебелина 4 см. 
(за възтановяване на настилка) 

t  

14 Направа на настилка от паркингови елементи m²  
15 Затревяване дка  

16 
Направа на кофраж за стоманобетонови плочи - всички 
видове 

m²  

17 Направа на кофраж за конзоли, корнизи и еркери m²  

18 
Направа на кофраж самостоятелни бетонови греди, 
пояси и щурцове 

m²  

19 
Направа на кофраж на армирани, неармирани бетонови 
стени, канали и асансьорни шахти 

m²  

20 Направа на кофраж за колони m²  

21 
Изработка и монтаж на армировка от всички сложности 
от 6 до 12 мм. 

kg  

22 
Изработка и монтаж на армировка от всички сложности 
над 12 мм. 

kg  

23 Изработка и монтаж на метална конструкция. kg  

24 
Полагане на неармиран бетон клас В10 за основи 
(подложен бетон) 

m³  

25 
Полагане на армиран бетон клас В20 за основи 
(настилка, ивични основи, фундаменти) 

m³  

26 Полагане на армиран бетон клас В20 за стени m³  
27 Полагане на армиран бетон клас В20 за плочи m³  
28 Разваляне на тухлена зидария ½ тухла на в ц. разтвор m²  

29 
Разваляне на тухлена зидария над ½ тухла на в ц. 
разтвор 

m³  

30 Направа на тухлена зидария ½ тухла на в ц. разтвор m²  
31 Направа на тухлена зидария над ½ тухла на в ц. разтвор m³  
32 Просичане на улеи в тухлена зидария m  
33 Пробиване отвори в тухлена зидария бр.  

34 
Направа на зидария от газобетонови блокчета с 
дебелина до 15 см. 

m³  

35 Направа на летвена обшивка върху покрив за керемиди m²  
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36 
Покриване с керемиди тип марсилски върху дъсчена 
обшивка или бетон 

m²  

37 Покриване с капаци на била и ръбове m  

38 
Направа на покрив с трапецовидна ламарина върху 
готова конструкция 

m²  

39 
Направа на обшивка на покрив с ламарина върху готова 
конструкция 

m²  

40 Направа на хидроизолация - 2 пласта с посипка m²  
41 Монтаж на висящи улуци от поцинкована ламрина m  
42 Монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина m  
43 Монтаж на есове поцинкована ламарина бр.  
44 Монтаж на водосточни казанчета бр.  
45 Направа на обшивка на покрив с поцинкована ламарина m²  

46 
Направа на обшивка за капандури, комини, калкани и 
др. с поц. ламарина 

m²  

47 Монтаж на фасадно тръбно скеле m²  

48 
Монтаж на скара от иглолистни бичмета за захващане 
на обшивки 

m²  

49 Направа на облицовка с фаянсови плочи по стени m²  

50 
Направа на облицовка с теракотни плочи и гранитогрес 
по подове 

m²  

51 Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани m²  
52 Направа на вътрешна варова мазилка по тухлени стени m²  

53 
Направа на вътрешна варова мазилка по бетонови стени 
и тавани 

m²  

54 Направа на гипсова мазилка по тухлени стени m²  
55 Направа на гипсова мазилка по бетонови стени m²  
56 Полагане на топлоизолация с дебелина 5 см. m²  
57 Направа на силикатна мазилка по фасади m²  
58 Направа на настилка от теракотни плочи m²  
59 Направа на настилка от гранитогресни плочи m²  

60 
Плагане на блажна боя по варови мазилки двукратно по 
стени 

m²  

61 
Полагане на блажна боя по гипсови мазилки двукратно 
по стени 

m²  

62 Полагане на блажна боя по метални повърхности m²  
63 Грундиране по стени и тавани m²  
64 Полагане на латекс по стени и тавани двукратно m²  
65 Монтаж на дървена дограма - врати и прозорци m²  
66 Монтаж на метални врати кг  
67 Монтаж на метални капаци и жалузи кг  
68 Монтаж на железни решетки за прозорци кг  
69 Направа на щендерни стени двуслойно с гипсокартон m²  

70 
Направа на щендерни стени еднопластова с гипсокартон 
без топлоизолация 

m²  
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71 
Направа на щендерни стени еднопластова с гипсокартон 
с топлоизолация 

m²  

72 
Монтаж на гипсокартон по стени върху метална скара с 
топлоизолация 

m²  

73 
Монтаж на гипсокартон по стени върху метална скара 
без топлоизолация 

m²  

74 Обръщане на ръбове с алуминиеви лайсни и оформяне m²  
75 Монтаж на окачен растерен таван с пана m²  
76 Направа на двоен под m²  
77 Монтаж на PVC прозорци m²  
78 Монтаж на алуминиеви врати със стъклопакет m²  
79 Ръчен пренос на строителни материали на 100 м. m  
80 Използване на строителни материали km  
81 Монтаж на проводник тип СВТ 3x2,5мм2 m  
82 Монтаж на проводник тип СВТ 3x1,5мм2 m  

83 
Монтаж на водопровод от полиетиленови тръби в 
сгради ф 20 

m  

84 
Монтаж на водопровод от полиетиленови тръби в 
сгради ф 32 

m  

85 Монтаж на канализация от PVC тръби в сгради ф 160 m  
86 Монтаж на канализация от PVC тръби в сгради ф 200 m  
87 Изтегляне на кабел 6 х 0.2 [mm²] в положена тръба m  
88 Изтегляне на кабел J-Y(L)Y  в положена тръба m  
89 Изтегляне на кабел FTP в положена тръба m  
90 Монтаж на кабелни канали с ширина до 40 мм m  
91 Изтегляне на оптичен кабел в положена тръба m  

92 
Изтегляне на кабел ШВПС 3 х 1.5 [mm2] в положена 
тръба 

m  

93 Изтегляне на коаксиален кабел 75 [Ω] в положена тръба m  
94 Монтаж на едноканален видео енкодер бр.  
95 Монтаж на дванадесет канален видео енкодер бр.  
96 Монтаж на четиридесет канален видео енкодер бр.  
97 Полагане на стоманени тръби 1/2" открито по стени m  
98 Полагане на стоманени тръби 3/4" открито по стени m  
99 Полагане на тръби PVC Ф 25 открито по стени m  
100 Полагане на тръби PVC Ф 32 открито по стени m  

101 
Полагане на гофрирани тръби Ф 13,5 по стени в готов 
канал 

m  

102 
Полагане на гофрирани тръби Ф 23 по стени в готов 
канал 

m  

103 Монтаж на кабелни канали с ширина 20 мм m  
104 Монтаж на кабелни канали с ширина 60 мм m  
105 Изтегляне на кабел 6 х 0.2 [mm²] в кабелен канал m  
106 Изтегляне на кабел J-Y(L)Y  в кабелен канал m  
107 Монтаж на безконтактен четец с обхват на прочитане до бр.  
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10 [cm] 
108 Монтаж на биометричен четец (пръстов отпечатък) бр.  
109 Монтаж на електромагнитен насрещник бр.  
110 Монтаж на металдетекторна рамка бр.  

111 
Монтаж на електрически бутон за ръчно освобождаване 
на триножник 

бр.  

112 Монтаж на триножник бр.  
113 Монтаж на светофарна уредба бр.  
114 Монтаж на рентгенов скенер за проверка на багажа бр.  

115 
Монтаж на микровълнов детектор за периметърна 
охрана 

бр.  

116 
Монтаж на инфрачервен детектор за периметърна 
охрана  

бр.  

117 Монтаж на кльон m  
118 Монтаж на свръхмощен магнитен детектор бр.  
119 Монтаж на мрежа от заварена стомана бр.  
120 Инсталиране на режеща серпентина бр.  

121 
Монтаж на фиксирана куполна  камера за работа на 
закрито 

бр.  

122 Монтаж на подвижна (PTZ) камера за работа на открито бр.  
123 Монтаж на кожух за камера за работа на открито бр.  
124 Монтаж на термична камера бр.  
125 Инсталиране на инфрачервен осветител бр.  
126 Монтаж на стенен звуков излъчвател бр.  
127 Инсталиране на микрофон бр.  

128 
Инсталиране на звуков излъчвател тип "Хорна" за 
озвучаване на големи пространства 

бр.  

129 Монтаж на детектор за движение бр.  
130 Монтаж на паник бутон бр.  

131 
Монтаж на акустичен детектор, регистриращ счупване 
на стъкло 

бр.  

132 Инсталиране на електрическо захранване бр.  

133 
Монтаж на магнитен контактен детектор стоманена 
врата 

бр.  

134 Монтаж на магнитен контактен детектор дървена врата бр.  
135 Монтаж на сирена бр.  
136 Монтаж на адресируем ръчен пожароизвестител бр.  
137 Монтаж на вторичен индикатор бр.  
138 Монтаж на изолатор бр.  
139 Монтаж на манометър бр.  
140 Инсталиране на цилиндър с пожарогасителен агент бр.  
141 Монтиране на пусков механизъм бр.  
142 Монтаж на колектор бр.  
143 Монтаж на тръба за високо налягане с размер DN50 бр.  
144 Монтаж на тръба за ниско налягане с размер DN32 бр.  
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145 Монтаж на адресируема сирена бр.  
146 Монтаж на основа за адресируем пожароизвестител бр.  

    

II Ценообразуване за проучване, проектиране и 
авторски надзор (% от строителната дейност)   

147 Проучване, проектиране и авторски надзор  %  
    

III  
Единични показатели за ценообразуване в 
строителството 

  

148 Средна часова ставка за строително-монтажни работи лв.  
149 Допълнителни разходи върху труда %  
150 Допълнителни разходи върху собствената механизация %  
151 Допълнителни разходи върху наетата механизация %  
152 Доставно-складови разходи %  
153 Печалба %  

    
 

Декларираме, че предложените от нас цени не надвишават или са най-
много равни на цените в представената от нас ценова оферта за участие в 
процедурата за сключване на Рамково споразумение №13459/27.11.2014 
година. 

Декларираме, че в предложената от нас цена сме включили всички 
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания в 
Приложение №1 вид и обем. 
 
 
 
 
 

подпис: .............................................. 

дата: ................................... име: .................................................... 

град: ................................... длъжност: .......................................... 

 


