
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: 
„Консултантски услуги по упражняване на строителен надзор при 
изграждане на обект: „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 №13462/28.11.2014година. 

 
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 е до 400 (четиристотин) работни 

дни, съгласно посочените по-долу условия и започва да тече от датата на 
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подписване на Договора до подписване на Акт (Образец № 16) или издаване на 
Разрешение за ползване на обекта. 

1. Оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените 
изисквания към строежите 

Срок - до 30 (тридесет) работни дни, смятано от дата на предаване на 3 
(три) комплекта от съгласувания с всички държавни контролни органи 
инвестиционен проект до предаване на изготвения доклад за Оценка за 
съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към 
строежите на Възложителя. 

Същото се документира чрез представена входяща и изходяща 
кореспонденция. 

2. Строителен надзор по време изпълнение на строително-монтажни и 
инсталационни работи. 

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 до провеждане на 72-часови проби и 
подписване на констативен Акт (Образец №16) за установяване годността за 
приемане на строежа. 

3. Изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве на 
етапа на строителство. 

Срок - до 300 (триста) работни дни, смятано от дата да на подписване на 
Акт (Образец № 2 / 2а) за откриване на строителната площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа до провеждане на 72-часови проби за 
приемане на обекта. 

4. Изготвяне на Технически паспорт на строежа съгласно Наредба № 5 за 
Техническите паспорти на строежите. 

Срок - до 30 (тридесет) работни дни, смятано от дата на подписване на акт 
Акт (Образец №15) за установяване годността за приемане на строежа. 

Предметът на Договора се счита за изпълнен с издаване на разрешение за 
ползване и въвеждане на строежа в експлоатация. 

 
В общия срок за изпълнение 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. 
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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. 

 
Предлаганите от нас проценти са както следва: 
 
1.За извършване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект със 

съществените изисквания към строежите - ……….% от стойността на 
строително монтажните работи за обект: „Инженеринг - проектиране, авторски 
надзор и изпълнение на Главната команднo-контролнa система за сигурност по 
част от периметъра на северната дъга и прилежащите й обекти”. 

 
2.За упражняване на строителен надзор по време на строителството - 

………% от стойността на строително монтажните работи за обект: 
„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на Главната 
команднo-контролнa система за сигурност по част от периметъра на северната 
дъга и прилежащите й обекти”. 

 
Декларираме, че предложените от нас проценти не надвишават или са най-

много равни на цените в представената от нас ценова оферта за участие в 
процедурата за сключване на Рамково споразумение №13462/28.11.2014 
година. 

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

 
 
 
 

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

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

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

 


