
Образец № 3 
 

ДО 
……………….. 
 

 
УЧАСТНИК: 
_____________________________________________________________________ 

 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
 

Изпълнение на СМР на обект „Укрепване на западен корпус на училищна сграда и 
съпътстващи ремонтни дейности“ в ………….. 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от 
документацията за участие в процедурата декларираме, че сме съгласни с 
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на 
Възложителя при следните условия:  

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към 
указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи 
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката. 

2. Предлагаме Гаранционен срок за изпълнените СМР за обекта, както следва: 
2.1. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - ………… месеца; 
2.2. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 
………….. месеца; 

2.3. 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. 
2.2. - …………. месеца. 

 
3.Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи 

започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта 
съгласно Договора.  

  
4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и 

монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните 



продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и 
оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС 
№235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на 
същата Наредба. 

 
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата 

спецификация и одобрения от възложителя проект за обекта.  
 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи. 

 
7. Ще изпълним СМР на обект: „Укрепване на западен корпус на училищна 

сграда и съпътстващи ремонтни дейности“, в срок от ............... календарни дни от 
датата на съставяне на Акт обр.2 по Наредба №3 за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството. 

Забележка: Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да 
бъде цяло число!  

 
За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, НАШЕТО 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, е:   
1.Организация и подход за изпълнение на поръчката: 
………………………………………………………………………………… 
 
/участникът следва да посочи организацията на работа за изпълнение на 

строителството на обекта и взаимодействието между отделните екипи на участника 
при изпълнението; предложения за реализирането на всички дейности в техническата 
спецификация и последователност на тяхното изпълнение; посочване на приложимите 
нормативни изисквания; посочване на ангажираните хора и машини за дейностите; 
посочване организацията на доставката на материали; посочване на видовете 
материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, посочване на 
начини и мерки за осигуряване на качеството на СМР предмет на обществената 
поръчка. 

Участникът следва да посочи оценка на риска: в тази част участниците 
идентифицират потенциалните рискове (чрез посочване на възможните рискове и 
предпоставки за качествено и навременно изпълнение на възложеното) за неизпълнение 
на предложения срок за реакция и предлагат мерки за управлението им (чрез мерки за 
въздействие (степен) върху изпълнението на договора при възникване на риска; мерки за 
недопускане / предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при 
възникване на риска). В работната програма следва да се разгледат минимум: 
потенциалните технически и/или строителни рискове - несигурност по отношение на 
източник и качеството на материалите; несигурност при доставката на материали, 
климатични и сезонни промени, нерегламентирани подземни комуникации, непредвидени 
трудности при изпълнение на възложеното, продиктувани от спецификата му и/или 
непълноти и/или неточности в техническите / строителни документите, с които 
възложителя разполага; финансови и законодателни рискове - забавяне на плащанията 
към изпълнителя; промени в законодателството в областта на строителството. 

Участникът следва да посочи Мерки за намаляване на затрудненията при 
изпълнение на СМР за учащите и/или работещи в сградите”  



Участникът следва да опише и как ще осъществи мониторинг на проявленията на 
отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време 
на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на 
предложените мерки./ 

 
Предложения, които не отговарят на техническите спецификации или в които липсва обособена 
и описана съответна част от техническото предложение, ще бъдат предложени за 
отстраняване. 

 
Приложение:  
1.Линеен график /под формата на диаграма на Гант или еквивалентен/ с 

приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да показва сроковете на 
необходимите дейности и работи и да е базиран на техническите спецификации и 
изисквания на Възложителя и на Работната програма на Участника. При 
изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите 
технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР и времевата рамка 
определена в Работната програма на Участника.  Графикът трябва да представя 
подробно строителната програма и да прецизира съответните дейности по дати 
/десетдневки/, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното 
взаимодействие и обвързаност, съгласно технологичните изисквания.  

 
 
 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия ..........................................................................................

Подпис на лицето (и печат) 

(Документът се подписва от 
законния представител на 
участника или от надлежно 
упълномощено лице) 

...........................................................................................

 


