
Образец №2 

 

О  Ф  Е  Р  Т  А 

За участие на избор на изпълнител за: Дейност III: „Ремонт на прилежаща 
инфраструктура“ по Национална програма: „Създаване на достъпна 
архитектурна среда“ – 2015 год, Професионална гимназия по електротехника 
„А. С. Попов“ гр. Девин, обл. Смолян, ПК:4800, ул.Васил Левски №3, България. 

 

На вниманието на 
  

Директора на  

ПГЕ „А. С. Попов“ 

Гр. Девин 

ОТ 

……………………….. 
 

Адрес на управление: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

 
МОЛ: ……………………………….. 

Булстат: ……………………………. 

За участие в избор на изпълнител  

 

Уважаема г-жо Директор 

Уважаеми Госпожи и Господа 

Във връзка с Ваше запитване за предоставяне на оферта, заявяваме, че 
желаем да участваме в избора на изпълнител за: Дейност III: „Ремонт на 
прилежаща инфраструктура“по Национална програма: „Създаване на достъпна 
архитектурна среда“ – 2015 год, Професионална гимназия по електротехника 
„А. С. Попов“ гр. Девин, обл. Смолян, ПК:4800, ул.Васил Левски №3, България. 

 приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети 
с офертата. 
 1) С настоящото Ви представяме оферта с предмет на дейност: 



Дейност III: „Ремонт на прилежаща инфраструктура“ 

2) След запознаване с количествено-стойностната сметка и след извършен 

оглед на място, предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови 

условия: 

• Дейност III: „Ремонт на прилежаща инфраструктура“ на обща стойност 

…………………………. лева (……………………………………..) 

3)  Гаранционният срок на изпълнените поръчката  е съгласно 

регламентираните в Наредба №2 към ЗУТ за ново строителство, ремонтни 

дейности и довършителни работи или ……………………… месеца и 

…………………… месеца за платформено съоръжение след подписване на 

Приемо-Предавателен протокол. 

4) Предлаганият от Нас срок за изпълнение на поръчката е 

…………………………. (…………………………….) дни след подписване на 

договор за възлагане на поръчката; 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:…………………………г.   Подпис и Печат :…………………………. 

       …………………………… - ………….. 

        /име и длъжност/  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение/Образец №2 

ДО  

Директора на  

ПГЕ  „А. С. Попов“ 

Гр. Девин 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Относно 

Извършване на ремонт съобразно утвърдена количествена сметка по 
Дейност III: „Ремонт на прилежаща инфраструктура“ по Национална програма: 
„Създаване на достъпна архитектурна среда“ – 2015 год, Професионална 
гимназия по електротехника „А. С. Попов“ гр. Девин, обл. Смолян, ПК:4800, 
ул.Васил Левски №3, България. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 След запознаване с количествената сметка: извършване на ремонт 

съобразно утвърдена количествена сметка и извършен оглед на място, 

предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия. 

1. Предлагана цена за изпълнение на СМР:  

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

Дейност III: „Ремонт на прилежаща инфраструктура“ 

№ 
Шифър 
по СЕК Вид СМР 

м-
ка к-во ед.цена 

Обща 
ст-ст 

1 26.441 
Демонтаж съществуваща 
тротоарна настилка. м2 4,00   

2 26,157 Демонтаж съществуващи бордюри м 
 

19,00   

3 23,014 

Разкъртване и изрязване 
асфалтова настилка  за рампа и 
тактилна пътека м2 42,00   

4 1,022 Изкоп ръчен за вкопана рампа м3 25,00   

5 15,451 

Доставка и полагане 
хидроизолация под бетонна плоча 
и по стени м2 60,00   

6 2,061 

Доставка и изработка кофраж за 
фундаментна плоча и подпорни 
стени  м2 39,00   



7 3,021 
Доставка и полагане арматура за 
фундаменти и подпорни стени кг 1100,00   

8 4,068 
Доставка и полагане Б20 във 
фундаменти  м3 14,00   

9  34,249 

Доставка и полагане захранващ 
кабел за отоплителната мрежа 
ПВ4*6мм в тръби м 20,00   

10 анализ 
Залагане подгревна ел.мрежа 
50кв.м. FFH300/1,2ТН бр 3,00   

11 4,068 

Доставка и полагане тактилна 
ивица плочки по дължина на 
рампа м 18,00   

12 26,442 
Полагане тротоарна настилка по 
рампа м2 26,60   

13 14,411 
Доставка и монтаж висящ парапет 
по стена  на сграда м 6,00   

14 14,411 
Доставка и монтаж стоящ парапет 
по рампа м 26,00   

15 анализ 
Натоварване и извозване 
строителни отпадъци м3 35,00   

  

Общо 
   

Сума  

Непредвидени 4%  

Печалба 12%  

Всичко  

ДДС  

Обща стойност  

 

Начин на плащане: съгласно Договор за изпълнение на СМР  

 

Дата:…………………………г.   Подпис и Печат :…………………………. 

       …………………………… - ………….. 

        /име и длъжност/  


