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ДО  

„ТЕХ-МА“ ООД 

гр. Брезник, ул. Яне Сандански 6 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 

 “Топлинно изолиране на външни стени и покрив на производствена сграда на „ТЕХ-

МА“ ООД в гр. Брезник ” 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет: “Топлинно изолиране на външни стени и покрив 

на производствена сграда на „ТЕХ-МА“ ООД в гр. Брезник ”. 
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените 

от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени 

за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

„ТЕХ-МА“ ООД 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и качеството 

на строителството: 

1. Топлинно изолиране на външни стени с 

обща площ А=816 m
2
 от външната страна на 

сградата. 

 

1.1. Доставка и монтаж на стенни 

полиуретанови панели с дебелина 60 мм и λ = 

0,036 W/mK с включени крепежни елементи – 

694 m
2
. 

 

1.2. Доставка и монтаж на стенни 

полиуретанови панели с дебелина 80 мм и λ = 

0,027 W/mK с включени крепежни елементи – 

122 m
2
. 

 

1.3. Доставка и монтаж на метална конструкция 

за монтаж на стенни полиуретанови панели -

17740 кг . 

 

1.4. Полагане на термомост към 

стоманобетонов борд и фибран H=50 см и В=30 

см и δ =5 см. околовръз на сградата – част от 

фасадата λ = 0,031 W/mK – 163 м. 

 

1.5. Демонтаж на PVC прозорци и AL външни 

врати, монтиране върху стенните 

полиуретанови панели на фасадата, полагане на 

уплътнения и замазка на фуги – 175 кв.м. 

 

1.6. Доставка и полагане на XPS 80 мм с 

коефициент на топлопроводност λ = 0,031 

W/mK – 60 кв.м. 

 

1.7. Доставка и монтаж на стиропор за 

запълване на фуги с  δ = 5 см. по тухлена 

зидария λ = 0,04 W/mK – 160 кв.м. 

 

2. Топлинно изолиране на покрив. Топлинно 

изолиране на покривната плоча с площ А=990 

m
2
 от външната страна с топлоизолация 
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каменна минерална вата с δ = 0,10m и λ =0,038 

W/mK. 

 

2.1 Демонтаж на покрив от LT ламарина 

двустранно – 180 кв. м. 

 

2.2. Премахване на бордова шапка от 

поцинкована ламарина – 30 кв. м. 

 

2.3. Премахване на стара хидроизолация от 

покривна плоча – 165 кв.м. 

 

2.4. Къртене на замазка за наклони от покривна 

плоча и бордове – 165 кв.м. 

 

2.5. Премахване на съществуваща замазка и 

изолация от покриви – 990 кв.м. 

 

2.6. Полагане на армирана замазка за наклони, 

два пласта воалит и бордова обшивка на 

изолацията за покривна плоска плоча – 500 

кв.м. 

 

2.7. Заготовка, доставка и монтаж на метална 

конструкция за покрив и ветрови връзки – 

10650 кг. 

 

2.8. Доставка и монтаж на покривни панели от 

минерална/каменна вата (негорими) с δ = 10 см. 

и коефициент на топлопроводност λ = 0,038 

W/mK циментова замазка 
 

Изисквания към гаранционната и 

извънгаранционната поддръжка (ако е 

приложимо): 

Минимален гаранционен срок на 

изпълнените СМР: съгласно Наредба № 2 от 

31 юли 2003 година за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

  

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета на 

процедурата (ако е приложимо):  

При изпълнението на строително-монтажните 

работи, предмет на настоящата поръчка, следва 

  



 

                               
 

 

Проект BG16RFOP002-3.001-0540-C01 „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за повишаване конкурентоспособността на "ТЕХ-
МА" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от ТЕХ-МА ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

  

4 

4 

да се спазват изискванията на Наредба №2 от 

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 Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. 
 

Изисквания към правата на собственост и 

правата на ползване на интелектуални продукти 

(ако е приложимо). 

НЕПРИЛОЖИМО 
 

  

Изисквания за обучение на персонала на 

бенефициента за експлоатация : 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

  

Подпомагащи дейности и условия от 

бенефициента (ако е приложимо).  

НЕПРИЛОЖИМО 

 

  

Други: НЕПРИЛОЖИМО 

 

  

 

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания 

вид и обхват, както следва: 

 
 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

№ Описание на СМР Мярка К-во /бр./ Единична цена 

в лева 
 

Обща цена в лева 

без ДДС  

  

I. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА СТЕНИ  

1 Доставка и монтаж на стенни 

полиуретанови панели с δ = 

0,06 m и  λ = 0,036 W/mK с 

включени крепежни елементи 

 

m
2
 

 

694,00 
  

2 Доставка и монтаж на стенни 

полиуретанови панели с δ = 

0,08 m и и λ = 0,027 W/mK с 

 

m
2
 

 

   122,00 
  



 

                               
 

 

Проект BG16RFOP002-3.001-0540-C01 „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за повишаване конкурентоспособността на "ТЕХ-
МА" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от ТЕХ-МА ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

  

5 

5 

включени крепежни елементи 

3 Доставка и монтаж на метална 

конструкция за монтаж на 

стенни полиуретанови панели 

 

кг 

 

17740,00 
  

4 Полагане на термомост към 

стоманобетонов борд и фибран 

H=50 см и В=30 см и δ =5 см. 

околовръз на сградата – част от 

фасадата λ = 0,031 W/mK 

м 163,00   

5 Демонтаж на PVC прозорци и 

AL външни врати, монтиране 

върху стенните полиуретанови 

панели на фасадата, полагане 

на уплътнения и замазка на 

фуги 

м
2
  

175,00 
  

6 Доставка и полагане на XPS 80 

мм с коефициент на 

топлопроводност λ = 0,031 

W/mK 

 

м
2
 

 

60,00 
  

7 Доставка и монтаж на стиропор 

за запълване на фуги с  δ = 5 

см. по тухлена зидария λ = 0,04 

W/mK 

 

м
2
 

 

160,00 
  

II. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ 

1. Демонтаж на покрив от LT 

ламарина двустранно 

м
2
 180,00   

2. Премахване на бордова шапка 

от поцинкована ламарина 

м
2
 30,00   

3. Премахване на стара 

хидроизолация от покривна 

плоча 

м
2
 165,00   

4. Къртене на замазка за наклони 

от покривна плоча и бордове 

м
2
 165,00   

5. Премахване на съществуваща 

замазка и изолация от покриви 

м
2
 990   

6. Полагане на армирана замазка 

за наклони, два пласта воалит и 

бордова обшивка на изолацията 

за покривна плоска плоча 

м
2
 500,00   

7. Заготовка, доставка и монтаж 

на метална конструкция за 

покрив и ветрови връзки 

кг 10650,00   

8. Доставка и монтаж на 

покривни панели от 

минерална/каменна вата 

(негорими) с δ = 10 см. и 

коефициент на 

топлопроводност λ = 0,038 

 

 

м
2
 

 

 

990 
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W/mK циментова замазка 

ОБЩО:  
 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена
1
 на нашата оферта възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена 

на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 

 

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 
( описва се) 

 

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова 

несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  

цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  цена на офертата. 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 

 
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет 

от 2016 г.; 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние: 

 Отчет за приходите и разходите (или еквивалент) като съставна част от 

годишния финансов отчет за последните 3 приключени финансови години, в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността 

си – копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“. 

4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация: 

 Валиден Сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство 

– копие, заверено от кандидата с подпис и печат „Вярно с оригинала“. 

 Списък (по образец) с изпълненото строителство (строително-монтажни 

работи), сходно с предмета на процедурата, за която се кандидатства, 

придружен от препоръки за добро изпълнение (референции) – копия, заверени 

от кандидата с подпис и печат „Вярно с оригинала“. Препоръките следва да 
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становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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кореспондират с договорите от списъка, да посочват стойността, датата и 

мястото на строителството (СМР), както и дали то е изпълнено в съответствие 

с нормативните изисквания. 

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 

6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на 

подизпълнители); 

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие; 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 


