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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

Книга VII

Образец 

Приложение № 3

До:
община Смолян
гр. Смолян, бул. България № 12

ОТ: «Термо Билд» ООД,

/наименование на участника/
със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул.»Дичо Петров»№26 

регистриран на 15.12.2005г. с реш.№1176 на Смолянски окръжен съд, по ф.д. №641,

/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 120582356 , 

представляван от Тодор Христов Дангалов ,

/трите имена/
в качеството му на управител ,

/длъжност или друго качество/

Ц Е Н О В О  

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за „СТРОИТЕЛСТВО” по 

реда на Глава V от ЗОП — чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с

предмет:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ 

НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ 

ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР.
СМОЛЯН”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 

изискванията Ви, заложени в техническите спецификации на настоящата поръчка и 

документацията за участие.

2. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата нашето ценово предложение е в размер на:

514 947.90 лева Iпетстотин и четиринадесет хиляди, деветстотин 

четиридесет и седем лева и деветдесет стотинки / без ДДС,

която стойност е формирана на база на следните оферирани от нас цени за изпълнение 

на строителни обекти, както следва:

• Цена за извършване на строителни и монтажни работи за прилагане на мерки 

за енергийна ефективност и възобновяема енергия във II ОУ „Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Смолян:

289 577.83 лева /двеста осемдесет и девет хиляди, петстотин седемдесет и седем 

лева и осемдесет и три стотинки / без ДДС, в която стойност са включени и 5 %  

непредвидени разходи.

• Цена за извършване на строителни и монтажни работи за прилагане на мерки 

за енергийна ефективност и възобновяема енергия в ОДЗ 3 „Родопанче”, гр. 

Смолян: 225 3 7 0 . 0 7  лева /двеста двадесет и пет хиляди, триста и седемдесет 

лева и седем стотинки / без ДДС, в която стойност са включени и 5 % 

непредвидени разходи..

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме 

използвали следните ценови показатели:

• часова ставка -  4.00 лева/час;

• допълнителни разходи за труд - 90 %;

• допълнителни разходи за механизация - 40%;

•  доставно-складови разходи - 8%;

• п еч алб а-10%.

Посочената обща стойност в настоящата точка 2 включва всички разходи по 

изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително разходи за 

мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на 

екипа ни, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, 

консумативи, проверки, тестване, изпитване, поддържане, обслужване и отстраняване 

на скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните 

срокове, изготвяне на строителна документация, извършени работи, труд, вложени 

материали, механизация, гориво, транспорт, енергия, складиране и други подобни, 

както и 5 % непредвидени разходи и печалба.

3. При условие че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена 

поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение 

на задълженията по договора в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на договора без 

ДДС. До подписване на договора за изпълнение настоящата оферта ще представлява 

споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от 

нашата гаранция за участие.



4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще 

сключим договор по приложения в документацията образец и в законово установения 

срок. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата до изтичане на срока на договора.

Приложения:

1. Остойностени количествени сметки за обектите.

2. Анализни цени.

16.05.2016г.

шг Този документ е създаден финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните донори и 

Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.
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