НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ЛЮБОМИР ПИПКОВ“

Обществена поръчка, възлагана по реда на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Ремонтни дейности в корпусите (стар и
нов) от учебната сграда на НМУ „Любомир Пипков“, гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания“

Образец №4

Наименование на Участника :
Седалище по регистрация :
BIC; IBAN :
Булстат номер /ЕИК/ :
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер :
Факс номер :
Лице за контакти :
e mail :

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
НМУ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ“,
ГР. СОФИЯ,
УЛ. „ОБОРИЩЕ“ №17

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:

„Ремонтни дейности в корпусите (стар и нов) от
учебната сграда на НМУ „Любомир Пипков“, гр.
София и на терена за провеждане на спортни
занимания“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, а именно:
Обяснителна записка - Приложение № 1 към настоящата техническа оферта
Забележка: Приложената обяснителна записка трябва да има следното
съдържание:
а) Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката.
б) Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение.
в) Организация и подход на изпълнение, в това число и за временното
строителство, последователност на предлаганите дейности, отчитайки времето и за

подготвителните дейности, описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени
на обекта за работа при лоши метеорологични условия, описание на предлаганата
организация на изпълнението, включително разпределение на трудовите и техническите
ресурси.
г) Организацията на контрола на качеството.
д) Други мерки, предвидени от Участника (ако има такива).
2. Подробен Линеен календарен график по етапи на изпълнение на поръчкатаПриложение № 2 към настоящата техническа оферта.
!!! Забележка: При изготвянето на Линейния си график, Участниците следва да
спазват следните изисквания и условия:
Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна
точка на технологичните процеси в строителството.
Графикът следва да бъде изготвен по етапи на строителство и в него следва да са
ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности,
включени в КС към Публичната покана за участие в обществената поръчка.
При изчисляването от календарни дни съгласно Линейния график в месеци, следва
да се вземе като константа брой дни в месеца 30.
Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта се
определя от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво с подписване на акт обр. 2а и заверка на Заповедната книга спрямо която
следва да се изготви графика.
От графика трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните
етапи от работите.
Крайната дата на изпълнение на строителството се определя с датата на
съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за
приемане на обекта съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата линеен
график.
3. Предлаганият от нас общ срок за изпълнение на дейностите от обхвата на
обществената поръчка, е ........................ календарни дни (не повече от 50 (петдесет)
календарни дни и не по-късно от 30.11.2014 г.)
4. Гаранционните срокове за видовете строителни и монтажни работи и
съоръжения по обекти са:
4.1. за ............................................. - ................................. години;
4.2. за ........................................... - ............................... години;
4.3. за .............................................. - ............................. години
n. за .............................................. - ............................. години.
!!! Гаранционните срокове се посочват само в цяло число.
Гаранционните срокове започват да текат от датата на Констативния протокол за
приемане за изпълнените СРР на обекта.
Забележка: Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по- кратки от
предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
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монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не
по-дълги от три пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните
нормативни актове.
5. Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти
в срок, съгласно условията на договора.
6. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме
включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания
вид и обхват.

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

ЗАБЕЛЕЖКА :
Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан
непрозрачен плик - ПЛИК №2.
!!! При подаване на офертата си, Участниците следва да изтрият всички забележки и
пояснения, съдържащи се в текста на настоящия документ.
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