
Образец №1 

 

О  Ф  Е  Р  Т  А 

За участие на избор на изпълнител за: Дейност 5: „Доставка и монтаж на 
платформено съоръжение“ по Национална програма: „Подобряване на 
материално-техническата база“, Модул: „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 ниманието 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 5: „Доставка и 
монтаж на платформено съоръжение“ по Национална програма: „Подобряване 
на материално-техническата база“, Модул: „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 5 - Доставка и монтаж на платформено съоръжение; 

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

оглед на място, предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови 

условия: 

• Дейност 5 - Доставка и монтаж на платформено съоръжение; 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 №1 

ДО  

Директора на  

ПГЕ  „А. С. Попов“ 

Гр. Девин 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Относно 

Извършване на ремонт съобразно утвърдена количествена сметка по 

Дейност 5: „Доставка и монтаж на платформено съоръжение“ по Национална 

програма: „Подобряване на материално-техническата база“, Модул: „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 5 

№ 
Шифър 
по СЕК Вид СМР 

м-
ка к-во ед.цена 

Обща 
ст-ст 

1 СЕК23.014 

Разкъртване включително 
изрязване на асфалтова настилка 
10 см. За оформяне начална 
площадка м2 4,00   

2 СЕК01.022 
Изкоп за ръчен за оформяне 
площадка платформа м3 0,80   

3 СЕК26.442 
Доставка и полагане тротоар за 
площадка вкл.подготовка основа м2 4,00   

4 СЕК01.071 
Уплътняване на основата с 
тръмбовка м3 0,70   



5* СЕК04.069 
Доставка и монтаж на 
платформа Бр. 1   

6 
СЕК 

14.193 
Монтаж на подвижна настилка от 
ламарина тон 0,10   

7 СЕК01.087 
Ръчно натоварване и извозване до 
50 м с ръчни колички на отпадъци м3 2,00   

8 СЕК49.448 
Натоварване на камион на 
отпадъци ръчно м3 2,00   

9 
анализ на 

цена 
Почистване и извозване на 
строителни отпадъци м3 2,00   

Общо 
   

Сума  

Непредвидени 4%  

Печалба 12%  

Всичко  

ДДС  

Обща стойност  

 

Начин на плащане: съгласно Договор за изпълнение на СМР с доставка и 

монтаж на платформено съоръжение 

5* Техническа спесификация 

 

 

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

       …………………………… - ………….. 

        /име и длъжност/  


