
 

Образец № 2 

 
ДО 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ 

ГР. СОФИЯ 

УЛ. «АКАДЕМИК СТЕФАН МЛАДЕНОВ» № 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
от 

___________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

 

 

Представлявано от  

___________________________________________________________________________ 

(име, длъжност) 

 

 
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 След запознаване с обявата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Ремонтни работи за обекти на Висше училище по телекомуникации и пощи 

София ", Ви представяме нашето Предложение за изпълнение на поръчката: 

1. Заявяваме, че ще изпълним предмета на обществената поръчка качествено и 

при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания и в пълно 

съответствие с условията на Възложителя, описани в Техническата спецификация и 

приложения Проект на договор. 

2. Гарантираме отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности 

и проявени скрити дефекти в изпълнените от нас строително - ремонтни работи по 

предмета на поръчката в рамките на предложения в т. 3 по-долу гаранционен срок. 

3. Гаранционните срокове за видовете строителни работи са съгласно 

предвидените в  Наредба № 2 от 31 юли 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.  

4. Предлагаме срок за изпълнение на строително – ремонтните работи:  …...…… 

(словом:………………………) календарни дни, считано от датата на получаване на 

възлагателно писмо за стартиране изпълнението. 

Срокът за изпълнение, който участникът ще посочи в офертата си включва времето 

от посочената във Възлагателното писмо начална дата за изпълнение, до завършване на 



 

ремонтните работи на обекта и подписване на двустранен Протокол за установяване и 

действително извършените и приети строително – ремонтни работи от приемателна 

комисия. 

Възложителят определя минимален срок за изпълнение на строително ремонтните 

работи 80 /осемдесет/ календарни дни, който срок се явява минимален срок за офериране от 

участниците при подаване на оферта за участие в обществената поръчка. 

Възложителят определя максимален срок за изпълнение на строително ремонтните 

работи 120 /сто и двадесет/ календарни дни, който срок се явява максимален срок за 

офериране от участниците при подаване на оферта за участие в обществената поръчка. 

 Важно! Предложеният срок за изпълнение на СРР следва да бъде цяло число!  

 Участници, които предложат срок за изпълнение на строително ремонтните работи, 

по-кратък от поставения минимален срок или по-дълъг от поставения максимален срок, ще 

бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в обществената поръчка. Ще бъде 

отстранен участник, който е предложил срок за изпълнение на строително ремонтните 

работи, който не е цяло число.  

 

5. Декларираме, че ще спазваме задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл. 

39, ал. 3, т.1, б.“д“ от ППЗОП. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд. 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, 

предмет на поръчката, както следва:  
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

интернет адрес:  http://www.nap.bg" www.nap.bg 

Национален осигурителен институт (НОИ) 

Контактен център: 0700 14 802 

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64 

Интернет адрес: www.noi.bg 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 
Министерство на околната среда и водите: 

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00 

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2  

Телефон: 8119 443 

 

6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок 

обществената поръчка в пълно съответствие с гореописаното предложение.  

 

 

http://www.nap.bg/
http://www.noi.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/


 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Времеви график за изпълнение на предвидените в обществената поръчка 

дейности; 

2. Строителна програма 

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или 

представеното от него предложение не съответства на изискванията на 

Техническите спецификации на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в 

обществената поръчка. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не 

съответства на Ценовото предложение, участникът се отстранява. 

Техническото предложение, заедно с приложенията към него, следва да се 

представи в оригинал на хартиен носител и в едно копие на електронен носител 

(диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент), съответстващо 

на хартиения. 

 

 

 

 

 

Правно обвързващ подпис:     

  

Дата                                                                               ________/ _________ / ______

  

  

Име и фамилия                                                               __________________________

      

Подпис на упълномощеното лице                             __________________________

      

Длъжност                                                                 __________________________ 

 

 

 

 


