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Приложение № 3 

(ОБРАЗЕЦ) 

ДО 

Община Луковит 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в процедура за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ 
ЧЛ. 186 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА 
ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на довеждащ път и площадка за 
временно съхранение на строителни отпадъци на Регионален Център за Управление 
на отпадъците-Луковит 

 

От: „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ” ЕООД 

със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Българска авиация” №55 

ЕИК: 114688636, тел.: 064/600-687,  факс: 064/827-912,  

адрес на електронна поща: pp_pl@abv.bg, представлявано от Илия Георгиев Кирилов, в 

качеството ми на управител, с л.к. № 646372389, издадена на 19.05.2016 г. от МВР - гр. 

Плевен,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. С настоящото потвърждаваме, че сме запознати и приемаме изцяло предоставеното 
Техническо задание и предоставените Технически и други изисквания на 
Възложителя за възлагане на обществена поръчка на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 186 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП ЧРЕЗ 
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: Изграждане на довеждащ път и 
площадка за временно съхранение на строителни отпадъци на Регионален Център за 
Управление на отпадъците-Луковит” 

2. След запознаване с всички документи и образци от Указанията за участие в 

процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме 

и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и 

условията посочени в Указанията. 

g.kuzmanova
Text Box
            с-но чл. 37 от ЗОП



   

2 

 

            3. Предлагаме 12 /дванадесет/ календарни дни - срок за изпълнение на 
строителните дейности включени в предмета на поръчката (посочва се в  календарни  
дни). 

4. Предлагаме  3 /три/ календарни дни - срок за отстраняване на дефекти 
(посочва се в календарни дни). 

           5. Предлагаме следния гаранционен срок за предвидените строително-
монтажни работи, както следва: 2 /две/ години /посочва се в години/. 

 6 . 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, когато е приложимо; 

Приложение №1: Организация и начин на изпълнение на строителството 

Предложената от участника организация и начин на изпълнение на строителството 
трябва да съдържа следните елементи: 

 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. 

 Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и 
технологията на изпълнение на отделните СМР. 

 Организация и подход на изпълнение – в тази част трябва да се представят 
вижданията на участника относно организацията, която предвижда да създаде за 
цялостното изпълнение на предмета на поръчката. За всеки от етапите и всяка от 
дейностите да са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и 
персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението им 
експерти. 

 Описание на контрола върху изпълнението на СМР, отчитането на резултатите и 
проследяване на спазване на изискванията за качество, методите за окачествяване и 
документиране на изпълнените видове СМР по количество и качество (замерване, 
изпитване протоколи, актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителство и допълненията към нея и други.). 

 Посочване на материалите, които участникът предвижда да влага при изпълнение 
на поръчката, произхода, техническите характеристики и начина на окачествяване 
на  основните строителните продукти, посочени в т. III на Техническата 
спецификация, които ще се влагат в строежа, ако участникът бъде определен за 
изпълнител., както и използваните технически спецификации и стандарти, в 
съответствие с Регламент №305 от 2011 год. на Европейския съюз ( действащи БДС, 
БДС ЕN и Национални приложения към тях, признати национални и европейски 
технически спецификации и други). Към техническото си предложение участникът 
задължително прилага документите, посочени в Техническата спецификация, с които 
доказва съответствието на основните строителни продукти.. 
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 Предвидени мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по 
време на изпълнение на предмета на поръчката. 

 Посочване на начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в 
строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат 
предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението 
на обществената поръчка от страна на Възложителя.  

Приложение №2: Линеен календарен график с диаграма на работната ръка и 
механизацията. 

Приложение №3: Декларации за експлоатационни показатели на материалите. 

Когото участикът е обединение/консорциум от два или повече члена следва да 
се разпише разпределението на работата по изпълнението на поръчката между 
членовете на обединението/консорциума) 
 

  

 

    Подпис: 

Дата  28.09.2020 г. 

Име и фамилия Илия Кирилов 

Длъжност  управител 

Наименование на участника „Пътно поддържане” ЕООД 
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