Приложение № 8
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане чрез
публична покана за строителство на обект: „Реконструкция на съществуваща
сграда – читалище в УПИ I-233, читалище и озеленяване в кв.25 по ЗРП на
с.Пъдарско, общ.Брезово ”
Ние …………………………………………………………....................……………
(изписва се името на Участника)
..........................……………, ………………………………………..……………………..
(Булстат/ЕИК)
(адрес по регистрация)

1. Заявяваме, че сме запознати с условията на финансиране и приемаме да
изпълним всички задължения, произтичащи от тях.
2. Заявяваме, че се задължаваме, ако оферта ни бъде приета, да изпълним и
предадем договорените СМР, съгласно сроковете и условията, залегнали в
Договора.
3. Ако ни бъде възложено строителството на горепосочения обект, се
задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти,
отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по
безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението
и други, свързани със строителството на обекта.
4. Срокът за изпълнение на СМР е ……….. (словом: …………) календарни дни,
считано от датата на откриване на строителната площадка с протокол образец 2 и
определяне на строителна линия и ниво.
Забележка: максималният срок за изпълнение на СМР предмет на договора е
до 120 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната
площадка с протокол образец 2 и определяне на строителна линия и ниво
5. Предлагам гаранционен срок (съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти) както
следва:
5.1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и
съоръжения, включително и за земната основа под тях - ………………….. години;

5.2. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда …………………. години;
5.3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи
(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.),
както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3
съгласно чл. 20, 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 СМР, съоръжения и строителни обекти - ………………………
години;
5.4. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към
тях на техническата инфраструктура - ………………години.

6. Срокът на валидност на офертата е …………….. календарни дни след
крайния срок за получаване на оферти.
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