
 

  Приложение № 3 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №1:   

„Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Яна войвода“ № 1, бл. „Райна 

Княгиня” 

 

 

ДО: ОБЩИНА РУСЕ 

(наименование на Възложителя) 

ОТ:КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ- АРХИ-А“ 

(наименование на участника) 

ЕИК: ...............-................... 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 

обекта на обществената поръчка по обявената от Вас открита процедура с предмет 

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на 

следните сгради по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Яна 

войвода“ № 1, бл. „Райна Княгиня”; 

Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Мартен, Община 

Русе, бл. № 4; 

Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, кв. Дружба 1, 

ул. „Изола планина“ № 28, бл. „7А” и 

Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Св. Св. 

Кирил и Методий“ № 25, бл. „Неофит Рилски” 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и 

представения проект на договор. 

Гаранционните срокове за строежа за съответната обособена позиция ще съответстват 

на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от 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 и няма да бъдат по-краткиот посочените там.  



 

Удостоверяваме и потвърждаваме, че: 

 Ще извършим проектирането и ще упражняваме авторски надзор в съответствие 

с действащото законодателство; 

 Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, 

съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и договорните условия на договора; 

 Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени  в съответствие със 

съществените изисквания към строежите,определени чрез Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в 

областта на проектирането и строителството; 

 Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в 

експлоатация се осигуряват за наша сметка. 

 Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, 

които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за 

наша сметка. 

 

Предлаган срок за изпълнение на поръчката: 

- Срокът за подготовка на инвестиционния проект във фаза работен проект по 

всички необходими части е 30 /тридесет/ календарни дни. 

 

- Срокът за упражняване на авторски надзор е до завършване на строителството с 

подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото 

приключване. 

 

- Срокът за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените 

строително-монтажни работи и предаването на строежа от изпълнителя с 

Констативен Акт Образец 15) е 90 /деветдесет/ календарни дни. Срокът за  

изпълнение на договорените строително-монтажни работи  и предаването на 

строежа започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. 

 

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост 

коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите 

спецификации. 

Настоящото техническо предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно 

обявлението/решението за промяна за обществената поръчка и ще остане обвързващо 

за нас. 



Изпълнението на всички видове работи е съобразено с изискванията на ЗУТ, както и 

другото приложимо законодателство, включително Наредба № 2/31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и са застраховани в съответствие с 

Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството, както и останалите нормативни актове, уреждащи строителството в 

Република България. 

 

Конкретните ни предложения относно настоящата обособена позиция: 

 

І. Работна програма за изпълнение на предмета на поръчката: Приложение 1 

 

ІІ. Обяснителна записка: Приложение 2 

 

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага 

декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има 

конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я разкрива. 

 

ВАЖНО! Представя се и на електронен носител (диск) в нередактируем формат 

(например PDF или еквивалент).  

 

 

 ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

Дата  24/10/2015г. 

Име и фамилия Борислав Панайотов 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност  Управител 

Наименование на участника Консорциум „Дунав-Архи-А“  

 

 



 


