Образец
ДО
„СБР-НК” ЕАД

ОФЕРТА
за изпълнение па обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
с предмет: „Авариен неотложен ремонт на покривната конструкция на зала за хранене и
помощни помещения към Хранителен блок в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово“
Настоящата оферта е подадена от „ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД,
ЕИК/Булстат/ЕГН/ Идентификация за чуждестранно лице 202988228, със седалище гр. София, ул.
„Лавеле” 8, ет. 4, ап. 5 и адрес на управление/постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Васил Априлов” №
20, ет. 1, представлявано от Румен Василев Йорданов', чрез пълномощника___________________
________________ , с приложено пълномощно_________________________ ^
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Авариен
неотложен ремонт на покривната конструкция на зала за хранене и помощни помещения към
Хранителен блок в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово“
Декларираме, че сме запознати и приемаме изискванията на възложителя, заложени в
Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка.
Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните
условия:
1. Срок за изпълнение на поръчката: 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на
предаване на строителната площадка;
2. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка ще спазваме задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд;
•3. Предлагаме следната Организация на персонала при изпълнение на поръчката {участникът
следва да представи описание на организацията на персонала, който участникът ще
използва за извършване на услугите - предмета на поръчката, което подлео1си на оценяване
съгласно утвърдената Методика за определяне на комплексната оценка на оферта):
План за организация на персонала за изпълнение на поръчката:
1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА

РЕСУРСИТЕ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

ПОРЪЧКАТА

И

■>0 Организация на трудовите ресурси
Нашата оферта за изпълнението по настоящата обществена поръчка е разработена на база
отделни обособени екипи за реализирането на съответния етап от цялостното изпълнение на обекта.
Както е видно от документите, които прилагаме, разполагаме с необходимия човешки и технически
ресурс да извършим необходимите видове СМР.
Видовете работи и съставът на работните звена са подбрани по такъв начин, че да гарантират
равномерност иа работната ръка и използването на капацитета на работниците по тяхната
специалност и квалификация.
' Посочва се законният представител на участника.
^ Попълва се само в случай, че офертата се подава от пълномощник, като се посочва дата на пълномощното и се
прилага същото.
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Разпределението на работната ръка във времето гарантира възможността на фирмата да
изпълни поръчката в определения срок. Основен метод, който се използва, е поточният метод, който
се характеризира с използването на специализирани бригади за изпълнението на отделните групи
работи в непрекъсната последователност по отделните работни места.
Отчетена е необходимостта от равномерно и прецизно разпределение на ресурсите с цел
оптимално ангажиране на същите, без да се налага струпване на работна ръка в определени етапи на
строителството или непълното им и неефективно уплътняване по време на работния процес.
Разполагаме с необходимия капацитет за изпълнение на предвидените в проекта строителни
и монтажни дейности - работна ръка, техническо ръководство, оборудване и механизация,
спомагателна техника и приспособления, специализирани изделия и поддържащи механизми и др.
В процеса на строителството ще се изпълняват стриктно всички изисквания на Правилника
по безопасността на труда при строителните и монтажните работи.
Задължително е спазване изискванията на:
- Наредба №3/96 - „Инструктаж на работниците и служителите по техника на безопасност и
хигиена на труда, пожарна безопасност и др. ДВ, бр.44/1996 г.
- Наредба №2 „За минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършването на строително монтажни дейности”; Д.В. бр.37/2004 г.
Ръководният състав на строежа има необходимата професионална квалификация.
За изпълнението на обекта ще бъдат обособени отделни звена от специалисти с постоянна
численост за всеки отделен етап. Освен висококвалифицираните и с професионален опит
специалисти, необходимите ни материали, които ще бъдат доставени на обекта, ще бъдат
единствено от лицензирани производители, като всеки един отделен материал ще бъде придружен
със съответният сертификат или декларация за съответствие.
През всички етапи от изпълнението на договора се предвижда работа в тясно
сътрудничество с Възложителя.
Преди започване на СМР на обекта ще се състави акт обр. 2 съгласно Наредба №3 за
съставяне на актове и протоколи по време на с'гроителството за откриване на строителната
площадка. Всеки вид работа, подлежаща на закриване, преди закриването ще бъде представяна на
лицето/лицата, представляващи Възложителя. Завършването на всеки етап от обекта ще се
удостоверява с двустранно подписан протокол за реално изпълнените СМР по количества и цени
съгласно наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА
ЕКИПА ПО ВИДОВЕ РАБОТИ ДЕЙНОСТИ
Спецификата на обекта изисква детайлно координиране на работата на няколко звена, както
и постоянно взаимодействие и координация с отговорните служители на Възложителя. За постигане
на качествено и в срок изпълнение на строителните работи на обекта е необходимо още преди
започване на работата да бъде изготвен и съгласуван с всички отговорни звена на Възложителя
организационен план за работа. В това отношение нашето техническо предложение за
организационна структура и разпределение на отговорностите между предвидените от нас човешки
ресурси е следното:
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Ръководният експертно-технически състав ще се състои от:
Технически ръководител на обекта - Задълженията на техническия ръководител е изцяло
подчинена на изпълнение на дейностите по отделните елементи на строежа и довършителните
работи в определените срокове и с необходимото качество. Той е пряко отговорен за изпълнението
на всички строително ремонтни работи на строежа и управляващия дейностите по реализацията на
поръчката. Той е длъжностното лице, което осъществява координацията между участниците в
поръчката. Задълженията му включват вземането на управленски решения по реализирането на
проекта и взаимодействието с другите участници при изпълнение на поръчката, който организира,
ръководи и контролира непосредствено изпълнението на СМР по вид, обем, срок на изпълнение и
качество, определя задачите на бригадите, звената и механизацията и следи за навременното
снабдяване с материали, обезпечаване изискванията на технологията и нормативните документи
при изпълнение на СМР, съгласуване на работите по отделните части и работата на строителната
механизация, обезпечава допускането на строителната площадка само на лица, свързани с
осъществяване на строителството, обезпечава безопасното изпълнение иа СМР, участва пряко при
разработване на инструкциите за безопасност и здраве и контролира прилагането им, забранява
работа със строителни съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за безопасна
работа, уведомява непосредствено преките началници за евентуални проблеми и аварии, осигурява
правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите и оборудването,
прекратява работата и извежда всички лица от строителната площадка или работното място, когато
има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота или когато има условия, при
което се изисква спиране на работа, следи за реда и чистотата на работните места и строителната
площадка, изпълнява предписанията иа контролните органи на ЗБУТ, изготвя и подписва
техническата и отчетна документация на обекта, участва при въвеждане на обекта в експлоатация и
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отстранява констатираните недостатъци.
Контрольор по контрола на качеството - функционално звено в структурата на проекта,
чиито задължения включват подпомагане на дейностите на техническия ръководител в основните
три фази иа контрола - входящия контрол, текущия контрол и контрол върху качеството на готовия
строителен продукт по отделни дейности и като цяло. Входящ контрол - осъществява проверка на
място при доставка на материали, полуфабрикати, изделия и други. Извърщва проверка на
необходимата съпътстваща документация. В определени случаи предлага на техническия
ръководител проверка на качествата на доставки. Текущ контрол - следи за правилното
заскладяване на материалите, съобразени с изискванията за съхранение до влагането им. Следи за
качество на материалите при влагането им, както и за правилната подготовка, съобразена с писани
рецептури и изисквания на производителя. Следи за изпълнение на дейностите, съгласно
техническите изисквания на проекта. Краен контрол - отчита качеството на извършената работа и
докладва за допуснати пропуски на техническия ръководител за вземане на адекватни управленски
рещения. Отговорникът за контрола на качеството е техническо лице, преминало съответния курс
съгласно изискванията на европейските стандарти за качество и притежаващо съответния
сертификат.
Име,
презиме и
Квалификация
фамилия
1. Ръководно-експертен екип:
1 Технически
Живко
Специалност „Архитектура и благоустройство“
Илиев
ръководител
Диплома № 2244/30.06.1976г. от Техникум по строителство
Петков
„Васил Левски“ - гр. Варна
Опит: Длъжност: Технически ръководител в „Йорданов
инжииеринг“ ЕООД от 29.06.2015г.
Трудова книжка № 1а/29.06.2015г.
Удостоверение № 1391/12.08.2017г. за придобита пета
квалификационна група, издадено от ЦПО към ЕТ Електра
- Петър Петров - гр. Аксаково, Варна за
Длъжност: Технически ръководител строителство към
„Йорданов Инжинеринг“ ЕООД
2 Контрольор по Димо
Специалност „Геодезия“
Руменов
качество в
Диплома № 11699-006/22.06.2012г. от ПГ по строителство,
строителството Йорданов архитектура и геодезия „Васил Левски“ - гр. Варна
Сертификат № К 162-028/19.09.2018г. ЦПО ЕТ Електра Петър Петров - гр. Аксаково, Варна за Контрол по
качеството за изпълнение на СМР и за контрол по
качеството на строителните продукти;
Удостоверение № 1881/12.08.2017г. за придобита пета
квалификационна група, издадено от ЦПО към ЕТ Електра
- Петър Петров - гр. Аксаково, Варна за
Длъжност: Строителен техник към „Йорданов
Инжинеринг“ ЕООД

№

г

Специалност

2. Технически изпълнители иа строителството:

№
1

Име,
Презиме и
Фамилия
Васил Еленов
Стоянов

Квалификация
Хидроизолация

Удостоверение/
Сертификат рег.№
Удостоверение №
1382/12.08.2017Г. за

Издадено от
ЦПО към ЕТ Електра Петър Петров - гр.
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№

Име,
Презиме и
Фамилия

Квалификация

Удостоверение/
Сертификат рег.№
придобита трета
квалификационна
група

2

Сунай
Руждиев
Алиев

Хидроизолация

Удостоверение №
1383/12.08.2017Г. за
придобита трета
квалификационна
група

3

Само Сунаев
Руждиев

Тенекеджийски
работи

Удостоверение №
1387/12.08.2017Г. за
придобита трета
квалификационна
група

4

Сюлейман
Руждиев
Алиев

Хидроизолация

Удостоверение №
1384/12.08.2017Г. за
придобита трета
квалификационна
група

ВиК

Диплома
№4566/30.06.1998г.

ВиК

Удостоверение №
11/23.11.1985Г.

Строител
тенекеджия

Удостоверение №
58/0022/04.03.2007Г

Покриви

Удостоверение №
568/135/19.11.2011г

ВиК

Удостоверение №
566/133/19.11.2012Г.

Покривни работи

Удостоверение №
1390/12.08.2017Г. за
придобита трета
квалификационна
група

5

Цветомир
Светлозаров
Войков
6 Светослав
Атанасов
Иванов
7 Стоян
Алексиев
Стоянов
8 Иван
Кирилов
Димов
9 Г еорги
Василев
Димитров
10 Исмаил
Алиев
Котаков

Издадено от
Аксаково, Варна
Длъжност:
Хидроизолационна
дейност към „Йорданов
Инжинеринг“ ЕООД
ЦПО към ЕТ Електра Петър Петров - гр.
Аксаково, Варна
Длъжност:
Хидроизолационна
дейност към „Йорданов
Инжинеринг“ ЕООД
ЦПО към ЕТ Електра Петър Петров - гр.
Аксаково, Варна
Длъжност:
Тенекеджийски работи към
„Йорданов Инжинеринг“
ЕООД
ЦПО към ЕТ Електра Петър Петров - гр.
Аксаково, Варна
Длъжност:
Хидроизолационна
дейност към „Йорданов
Инжинеринг“ ЕООД
Строителен техникум
„Ангел Попов“ гр. В.
Търново
ПУЦ „Софстрой“ гр.
София
ЦПО ЕТ Електра - Петър
Петров - гр.Аксаково,
Варна
ЦПО ЕТ Електра - Петър
Петров - гр.Аксаково,
Варна
ЦПО ЕТ Електра - Петър
Петров - гр.Аксаково,
Варна
ЦПО към ЕТ Електра Петър Петров - гр.
Аксаково, Варна
Длъжност: Покривни
работи към „Йорданов
Инжинеринг“ ЕООД
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Име,
Презиме и
Фамилия
11 Стефан
Ангелов
Стефанов

№

Квалификация

Удостоверение/
Сертификат рег.№

Дърводелски
работи

Удостоверение №
1388/12.08.2017Г. за
придобита трета
квалификационна
група

12 Г юиай
Юсеинов
Силистралиев

Дърводелски
работи

Удостоверение №
1386/12.08.2017Г. за
придобита трета
квалификационна
група

13 Милан
Андреев
Асенов
14 Мустафа
Алиев
Мустафов
15 Николай
Илиев
Василев
16 Илия
Руменов
Бисеров

Общ работник

Издадено от
ЦПО към ЕТ Електра Петър Петров - гр.
Аксаково, Варна
Длъжност: дърводелски
работи към „Йорданов
Инжинерииг“ ЕООД
ЦПО към ЕТ Електра Петър Петров - гр.
Аксаково, Варна
Длъжност: Дърводелски
работи към „Йорданов
Инжинеринг“ ЕООД

Общ работник

Общ работник

Общ работник

З.КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА. КООРДИНАЦИЯ С
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
За да се гарантира изпълнение на строителството в определените срокове и с предвиденото
качество огромна роля играе ефективната координация между отделните участници в проекта.
При взаимоотношенията си с Възложителя Изпълнителят щ,е спазва стриктно разпоредбите
на ЗУТ, съответните подзаконови актове и разпоредбите на договора.
Изпълнителят ще организира оперативки за проследяване хода на строителния процес, на
които ще присъстват представител на Възложителя и представители на Изпълнителя /техническият
ръководител, контрольорът по качеството. Изпълнителят също така ще осигурява присъствие на
своите отговорни и компетентни представители иа работните съвещания по проекта, свиквани от
Възложителя.
Ще се осъществяват регламентирани срещи между представителите на Възложителя от една
страна и Техническия ръководител и горепосочените отговорници и експерти на строежа от друга
страна. На тези срещи ще се извърщва оперативно отчитане на хода на строителството, като ще се
обсъждат и приемат управленски рещения за преодоляване на пречки в оперативен порядък, както и
мерки касаещи строителството. Предвижда се на срещите да се отчита строителството за изтеклия
оперативен период, ще се извърщва планиране за следващия оперативен период и ще се набелязват
коригиращи действия при необходимост от такива.
Изпълнителят ще изгради и реализира процедура за ефективна комуникация с Възложителя
във връзка с:
> договорни въпроси;
> контрол на напредъка;
> справки и придвижване на заповеди;
6
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>
>
>
>

контрол върху документацията;
процедури по одобряване;
инспекции;
проследяване на колективни и превантивни дейности.

Отчитаме, че поради характера на строителните работи е възможно в хода на тяхното
извършване да възникнат въпроси, които не са регламентирани в Техническите условия на проекта.
В такива случаи въпросите ще решаваме в хода иа комуникацията с Възложителя и другите
заинтересовани инстанции.
4.МЕРКИЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
Ръководството на дружеството е определило документацията, необходима за осигуряване на
ефективно функциониране и непрекъснато подобрение на системите за управление, с цел ефикасно
планиране и управление на процесите.
У Струкггурата на Интегрирана система за управление (ИСУ) е изградена на пет нива,
както следва:
I
ниво — Наръчник на ИСУ - описва процесите в ИСУ в съответствие с обявената политика и
цели по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд и прилаганите стандарти
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
С разработването на наръчник ръководството на дружеството се стреми да увеличи
удовлетвореността на клиентите си чрез ефикасно прилагане на системите, включително процесите
за непрекъснатото им подобряване, а именно:
❖
Представяне на своята политика и цели по качеството, околната среда и безопасните и
здравословни условия на труд;
❖
Представяне на документирани процедури по управление, осигуряващи ефективното
функциониране и контрол на процесите във фирмата;
❖
Описание на създадените взаимовръзки между процесите и тяхното управление;
❖
Непрекъснато подобряване и улесняване на дейностите по управление на качеството,
околната среда и безопасните и здравословни условия иа труд, основано на обективни измервания;
❖
Осигуряване на документната база за одит на ИСУ;
❖
Обучение иа персонала относно изискванията на ИСУ.
II
установяване на съответствието на ИСУ с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
III
представяне на интегрираната система за управление на фирмата за външни цели ниво Процедури по управление - подробно описание на реда на изпълнението на дейност или процес.
IV
ниво — Работни инструкции - когато разработването им е приложимо и/или целесъобразно съдържат подробни описания за организацията, управлението и изпълнението на конкретни
дейности.
V
ниво — Документи по управление: документи по управление, съдържащи получени
резултати се превръщат в записи по управление, представящи доказателството за извършените
дейности (регистри, формуляри, протоколи, декларации, блок-схеми, органограми, разпореждания,
и др. подобни документи).
Организацията за управление на качеството при изпълнение на поръчката ще се изразява
чрез системите: “контрол на качеството”; “осигуряване на качеството” и "управление на
качеството”. Осигуряването на качеството ще се осъществи чрез прилагане на съвкупност от
планирани и системни дейности, необходими за изграждане на взаимно доверие между
Изпълнителя и Възложителя относно качеството на изпълнените строително-монтажни работи.
"Контролът на качеството” представлява цялостна система от оперативни методи и
дейности, чиято цел е да се осигури качество на изпълняваните строителни работи, което е
удовлетворително, адекватно за потребителя и заслужаващо доверие. Системата включва
обединението иа няколко взаимосвързани етапа:
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1. За изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да използва екип с необходимия
професионален опит и квалификация и да упражнява качествен мениджмънт от страна на
техническия ръководител, отговорника за качеството;
2. Изпълнението на СМР е в синхрон с технологичната последователност и в сроковете,
определени в линейния график;
3. Прилагат се мерки за опазване на околната среда през времетраенето на строителномонтажните работи;
4. Изработват се и се актуализират инструкциите по безопасност и здраве съобразно
конкретните условия на строителните площадки по видове СМР и при изискваните по
Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за осигуряване на безопасни условия на труд;
5. Провежда се ежедневен Инструктаж по ЗБУТ на участниците в СМР;
6. Осигурява се строителна механизация в добро техническо състояние - техническо
оборудване, строителна техника и подръчни строителни инструменти, необходими за
обезпечаване предмета на поръчката;
7. Изпълнителят се задължава да използва материали с технически спецификации,
съответстващи на българските стандарти. Влаганите материали ще бъдат съобразени с
утвърдените български норми и стандарти за съответствие, качество и стандартизация, както
и с хармонизираните еквивалентни стандарти. Влаганите строителни материали ще
отговарят на изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 от Закон за
техническите изисквания на продуктите (ЗТИП), както следва;
• национални стандарти на държавите - членки на ЕС, с които се въвеждат хармонизирани
европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на ЕС;
• европейски технически одобрения, които нямат технически спецификации;
• национални технически спецификации, чиито номера са публик)шани в „Официален
вестник” на ЕС, когато няма технически спецификации по т. 1 и т. 2.
• Когато технически спецификации не съществуват, не са публикувани или не се влезли в
сила, строителните прод)лсти ще отговарят на изискванията на нормативните актове и
технически спецификации по реда на чл. 5, ал. 3 от ЗТИП, наричани „български технически
спецификации”, както следва:
• нормативни актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане строежите, когато
съдържат изисквания към строителните продукти;
• национални стандарти, въвеждащи европейски или международни стандарти;
• български национални стандарти или национални стандарти с еквивалентни на българските
методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;
• български технически одобрения, когато няма стандарти по т. 2 и т. 3.
В реализацията на строително-монтажните работи ще бъдат спазвани всички действащи към
момента законови разпоредби, правилници и нормативи на територията на Република България и
ЕС; БДС, БДС EN; EU стандарти — EN; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
8. Съставяне и контрол на строителна документация;
• изпълнителят е отговорен за съставяне и изготвяне на актове и протоколи, свързани с
извършените СМР;
• ще се спазват изискванията за съхраняване на документацията;
9. Приемане на изпълнените работи - предаването и приемането на извършените СМР предмет на настоящата обществена поръчка, ще се удостоверява със съставяне на
документите съгласно изискванията на договора и законодателството.
10. Поддържането на ред и чистота на строителните площадки;
Строителните продукти, изделията и оборудването ще се транспортират и складират на
строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за
експлоатация.
Всички СМР, процедури по създаване, систематизиране и съхранение на документи,
мероприятия свързани с охрана и безопасност на труда, както и по опазване на околната среда, се
осъществяват в унисон с изискванията на съответния стандарт.
За осъществяването на ефективен контрол през целия период на строителството ще се
предприемат съвкупност от мерки и приложат всички необходими стандарти, гаранпфащи високо

Образец
качество на извършваните дейности и също така възможност за постоянен достъп и контрол до
наличната документация.
Всички материали, съоръжения и др. ще бъдат своевременно доставени на обекта.
Контрол върху транспортирането, складирането и съхранението на материалите
Съхранението на продукцията се извършва по видове, марки, размери и други специфични
означения при строго спазване изискванията на съхранението им.
Контрол на изпълнението на СМР
Всички предвидени СМР ще се извършват от квалифицирана работна ръка, с опит в бранша
и достатъчно компетентна, за да извършва съответния вид работа. Квалификацията и
компетентността на персонала ще се удостоверят с документи.
Стриктно ще се спазва Техническата спецификация на Възложителя. На обекта ще се води
пълна и изчерпателна документация, свързана както със строително-монтажните работи, така и с
всички мероприятия по опазване на околната среда и осиг)фяване на безопасни условия на труд. За
всички видове дейности ще се осъществява надлежен инструктаж по безопасност на труда.
Изпълнението на контролните операции се документира чрез попълване и подписване от
оторизираните за целта лица, на дневник на обекта, протоколи, актове и др.
Всеки приключен вид работа, подлежаща на закриване, ще бъде одобрявана от представител
на Възложителя и едва след това ще се преминава към следващото СМР в строителния процес. За
проверката и съответното одобрение на качеството ще се съставят необходимите документи.
Контрол при съхранение на документацията
За да има възможност за постоянен контрол по отношение на качеството на вложените
материали от страна на Възложителя, документите, които го доказват ще се съхраняват в отделен
архив, предназначен за целта, с осигурен достъп до него по всяко време.
Всички доставки, извършени монтажни работи, евентуални лабораторни проби, пускане в
действие на инсталации и други подобни мероприятия ще се описват в съответен документ,
съхраняван на обекта. Възложителят ще има осигурен достъп по всяко време към цялата налична
документация.
Заповеди, препоръки или забележки отправени от Възложителя надлежно ще се
документират и съответно съхраняват, за да се гарантира възможността във всеки един момент да се
извърши проверка и да се установи тяхното спазване и изпълнение от страна на Изпълнителя. За
целта към всяка заповед или препоръка ще се съставя насрещен док)лиент, описващ изпълнението
на действията и/или мероприятията указани в нея. С това ще се осигури максимална точност и
яснота, относно изпълнението на всеки вид работа, регламентирана от съответния документ.
Съхранението на документацията създадена на обекта, както и на всяка друга свързана с
неговото изграждане, като проекти, законови разпоредби и др. може да се осъществява на хартиен
и/или електронен носител. Тя ще бъде класифицирана и съхранявана по начин най-удобен от гледна
точка на достъпа до нея. Изпълнителят носи отговорност за нейното оформяне и съхранение.
Документите ще се проверяват и анализират, за могат да се предприемат, ако е необходимо,
коригиращи действия и подобрения.
Създаване и поддържане на здравословни н безопасни условия на труд
Настоящите изисквания са в съответствие с вътрешно-фирмените документи и чл. 277 от
Кодекса на труда.
• Преди започване на строително-ремонтните работи Изпълнителят е длъжен да съгласува
технологията на работа с представител от страна на Възложителя.
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•

Работещите на обекта са длъжни да се грижат за собствената си безопасност и безопасността
на всички други лица, заети в съответната дейност.
• Работещите са длъжни да се явяват иа работа в състояние, позволяващо безопасно и
качествено изпълнение на съответните им задължения.
• Работещите на обекта започват работа след провеждане на ежедневния инструктаж от
техническия ръководител, съгласно Наредбата за инструктажа и обучението на работниците
и служителите по ЗБР и ПБ.
Задължително е използването на работно облекло, специално работно облекло и ЛПС, изисквани за
съответната дейност.
Създаването и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд изисква:
1.
Осигуряване на оборудване, отговарящо на нормите и изискванията за безопасност и здраве
при работа.
2.
Воденето на необходимата документация за нормативно определените прегледи, ревизии,
изпитания и друга документация иа машините и съоръженията.
3.
Осигуряване на безопасност при провеждане на технологическите процеси
3.1.
Осигуряване безопасни продукти, материали и вещества от доставчика.
3.2.
Осигуряване безопасно устройство и ред на работното място (площадка).
3.3.
Осигуряване на безопасност при работа с оборудването (инструкции за безопасност).
3.4.
Осигуряване безопасност при работата на вътрешен транспорт.
3.6.
Осигуряване безопасност при товаро-разтоварните работи.
3.7.
Осигуряване прилагането на допълнителните технически мерки за безопасност (правила за
безопасност на труда при експлоатацията на електрическите уредби).
3.8 Прилагане на организационни мерки за безопасност (отговорности на длъжностните лица,
нарядна система, оперативна документация и други).
3.9.
Осигуряване за определени видове работи на лица с доказана правоспособност за тяхното
използване.
3.10. Прилагане на знаци, сигнали и оцветяване за безопасност.
4.
Оптимизиране на работния процес спрямо психическите и физически възможности на
човека и неговите социални потребности - режими на труд и почивка.
5.
Осигуряване на безопасност при ползването на сгради и помещения
6.
Нормализиране параметрите иа работната среда и прилагането на средствата за колективна
защита.
6.1
Осигуряване на подходящи средства за колективна защита:
7.
Осигуряване на ефективни лични предпазни средства
При изпълнение на поръчката Изпълнителят ще включи в дейността си метода на трите контролни
точки - входящ контрол; текущ контрол; краен контрол.
5.0РГАНИЗАЦИЯНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА
Подход, етапи и дейности по време на изпълнение на строителството
Основният подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните принципи:
Правилото за "технологична поредност и надграждане" - извършването на скритите СМР да
предхождат довършителните СМР.
Хронологична и технологична последователност при изпълнение на СМР, вкл. изготвяне и
подписване на протоколи обр. 12 за скрити и подлежащи на закриване СМР;
Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното
оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и пожарогасене при
аварийни ситуации.
Организация, мобилизация и разпределение на отговорностите и задачите на членовете на
ино/сенерно - техническия екип, определен за реализирането на проекта:
1}Договорни:
Подготовка на цялата договорна документация;
10
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Изготвяне Програма за опазване на околната среда;
Подготовка на План за безопасност и здраве;
Подготовка, получаване и представяне на банкова гаранции за изпълнение на договора.
2) Планиране:
•
Организиране на ресурсите за изпълнение на работите;
3) Доставки и логистика:
•
Подготовка и осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за
осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване и доставки до
строителния обект.
4) Работно време и смени:
•
Работното време на обекта ще бъде ежедневно от 08°° часа до 17°^ часа при осигурена почивка
на персонала съгласно Кодекса на труда.
5) Мобилизация:
Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след съставяне на Протокол 2 от
Наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човещки ресурси и строителна механизация,
необходими за напредъка на работите, които ще ни позволят да приключим договорните дейности в
рамките на договорения с Възложителя срок.
6)Демобилизация
След приключване и предаване на обекта, всички остатъчни строителни отпадъци ще бъдат
събрани, натоварени и депонирани на посоченото от Възложителя депо.
За нуждите на изпълнението на обекта се предвиждат подходящи квалифицирани
специалисти, притежаващи съответната професионална квалификация и специфичен опит за
изпълнение на такъв вид строителна дейност.
Строително-монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно
инструктирани относно качество и безопасност технически лица на фирмата.
Дейностите, които ще бъдат извършени, са съгласно Техническите спецификации,
документацията и приложените Количествени сметки за обекта и включват дейности по:
Обособени етапи на работа, технологична последователност и разпределение във
времето на работната сила, техническите ресурси, в т. ч. обем работи, брой работници
Организация и план на работа. Подготвителни работи. Мобилизация
Изпълнението на обекта разделяме на два етапа: подготвителен и основен.
Подготвителните работи служат както за обща информация на Възложителя, така и основно
на Изпълнителя, който осигурява необходимите ресурси за справяне с представената задача —
кадрови потенциал и техническо оборудване, организация на изпълнението, отношения с
останалите участници в инвестиционния процес.
Предвидена е следната последователност за изграждане на обекта:
1. Подготвителен етап
Подготвителните дейности за изпълнение на предвидените строителни работи имат за
основна цел осигуряването на безпроблемното протичане на изпълнението на обекта в
договорирания срок и при договорираните финансови параметри.
Подготвителните работи ще започнат веднага след подписване на Протокол обр. 2 за
откриване на строителна площадка, като обхващат следните дейности:
•
Поставяне на подходящи по размер екологично чисти „биг баг“ чували за строителни
отпадъци на съгласувано с Възложителя подходящо място, като чрез тяхната употреба се
цели по-малка запрашеност на въздуха / този тип чували имат възможност за затваряне на
отвора и не позволяват да се разнася прах по време на складирането и по време на
изнасянето до депо, указано от Възложителя/;
• Мобилизиране на техника и работна сила;
Поставяне на информационни табели съгл. ЗУТ, монтиране щ
предпазни ленти и
ТГ" ’!
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заграждения;
• Доразработване на план за Безопасност и здраве и провеждане на инструктажи.
Подготовка на строителната площадка и обезопасяването й
Площадката ще се обезопасява поетапно в зоните за работа. Стриктно ще се следи за
обозначаване със съответната маркировка на зоните на работа, загражденията и сигналните ленти за
недопускане на външни лица, особено деца на работната площадка.
Ще се монтира информационна табела на входа на обекта.
Налична функционираща инфраогруктура
На обекта съществува изградена инфраструктура - пътища за дос^гьп, вода за строителни
нужди, електрозахранване, канализация.
Подготовка за изпълнение и организационен план
Включва дейностите преди започване на строително-монтажните работи на обекта:
• Уточняване на всички конкретни изпълнители по дейности и дати съобразно графика за
изпълнение на СМР;
• Запознаване на техническите лица с техническата документация, плановете и графиците
за работа, мерките за безопасна работа;
• Съгласуване иа плановете за безопасност, графиците и начина на работа с общинските
власти;
• Уточняване местата за разтоварване и складиране на материали, плановете за доставки,
начина и местата за събиране и извозване на строителните отпадъци;
•
Поръчки на материали, консумативи, инструменти;
•
Изготвяне списъци иа монтажници и строители по срок за изпълнение и видове работа;
•
Изготвяне списък на ангажираните за работата транспортни средства, скелета,
съоръжения, инструменти;
• Уточняване на транспортните маршрути, местата за извозване и депониране на
отпадъците;
• Уточняване мерките за контрол на качество, безопасна работа, изпълнение на сроковете,
опазване на околната среда;
• Инструктаж на работното място. Запознаване с плановете за безопасна работа, пътищата
за евакуация и мерките за хигиена;
• Доставка и разтоварване на обекта на първоначално необходимите материали и
съоръжения;
• Обезопасяване иа зоните на работа - сигнални ленти, заграждения, табели и др.
2. Изпълнение на основните видове СМР
Преди началото на действителното строителство ще се насрочат административни срещи
между Възложителя и Изпълнителя и ще се уточни начинът на комуникация през цялото
времетраене на строителния процес. Ще се уточнят представяните документи, изисквани от
Изпълнителя преди да започне работа, приоритети, строителни процедури. Ще се уточни
документирането на строителния процес.
При изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) ще се спазват изискванията на
Закона за устройство на територията. Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството. Наредба 2 от 2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №2 от 31.07.2003, за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения строителни обекти, както и всички други
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договор.
Работата ще се извършва по одобрената от Възложителя оферта и посочените в ценовата
оферта цени.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строително-монтажните и ремонтни
работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за
съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието иа строителните
продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява
по реда на същата Наредба.
Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи;
Условия за изпълнение на работата:
При извършване на дейностите по изпълнение на поръчката Изпълнителят ще спазва
следните условия:
• „Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи”, 2004 г.
• „Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, 2003г.
• Реалистично съотношение към квалифицирани и неквалифицирани работници за обекта;
Изпълнението на дейностите по поръчката е организирано при едносменен режим на работа.
При необходимост може да се премине на удължено работно време, като това задължително ще се
съгласува с отговорните лица по договора.
Предлаган метод и подход
Съобразено с вида на предстоящите за изпълнение видове СМР, смятаме за най-удачен
метод иа работа “последователно-паралелният”, т.е. комбинирано изпълнение. Неговото прилагане
дава възможност едновременно да се спазва технологичната последователност на работа и да се
усвояват по няколко видове СМР.
Разпределение на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката по
видове работи във времето, организация и мобилизация на необходимата
техиика/механизация и инструментариум

№

Вид CMP

Трудов ресурс

Продъл
Техника и меха
жителност
низация
брой дни

Демонтаж борд от метална
Общи работници - Ръчни
1 конструкция на покрива, дължина
3 бр
инструменти
60.00 м, ширина 1.00 м
Общи работници - Ръчни
2 Демонтаж ламаринен покрив
3 бр
инструменти
Демонтаж дървена конструкция от Общи работници - Ръчни
3
покрива
4бр
инструменти
Ръчни
Доставка и монтаж на нова дървена Дърводелци,
4
инструменти,
конструкция от греди 10/10 см
генекеджии- 8 бр
бензинопил
Работници
Ръчни
покривни работи, инструменти,
Доставка и монтаж на сандвич
5
работници топло и бензинопил,
гермопанели
хидроизолация - 6 лебедка, бордови
бр
камион
6 Демонтаж улуци
Общи работници - Ръчни

Отго
ворник

6

Гехн. р/л

6

Гехн. р/л

10

Гехн. р/л

25

Гехн. р/л,
КК

24

Гехн. р/л,
КК

, 4

Гехн. р/л.
п

>4
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JY2

Вид СМР

Трудов ресурс

3 бр
ВиК
работници/тенекед
жии, работници
7 Доставка и монтаж на улуци
покривни работи 5 бр
ВиК
работници/тенекед
Доставка и монтаж на водосточни
8
жии, работници
казанчета
покривни работи 4бр
ВиК
работници/тенекед
Доставка и монтаж на водосточни
9
жии, работници
гръби
покривни работи 4бр
10

Продъл
Техника и меха
Отго
жителност
ворник
низация
брой дни
инструменти
КК
Ръчни
инструменти

10

Гехн. р/л

Ръчни
инструменти

11

Техн. р/л,
КК

Ръчни
инструменти

12

Техн. р/л,
КК

л

Техн. р/л

„Биг баг“
Събиране и изнасяне на строителни Общи работници чували,
отпадъци до депо
3 бр
контейнеровоз

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТИТЕ
„ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД притежава сертификат по опазване на околната среда
ISO 14001:2015 и е поел съответните ангажименти в сферата на опазване на околната среда.
Участникът ще следва специално разработен план за управление на околната среда, който се
основава на следните принципни положения:
• Устойчиво развитие на природните дадености;
• Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
• Прозрачност в процеса на вземане на решение в областта на околната среда;
• Информираност за състоянието на околната среда;
• Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично
разнообразие;
• Възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените
райони;
• Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други
неблагоприятни въздействия върху тях.
Действия през мобилизационния период
Нашата фирма ше разработи подробна оценка на аспектите на околната среда за всеки вид
СМР при нормална работа и съответно ше изготви план за действие. Ще бъдат засегнати
също така аспектите при извънредни ситуации - пожар, аварии, природни бедствия по време
на изпълнение на обекта.
Извършване оглед на площадката за СМР за наличие на замърсявания, изхвърлени отпадъци
и други и своевременното им отстраняване при наличие на такива.
Определяне (съгласувано с общинските власти) на площадка за временно съхранение на
строителни отпадъци, а при необходимост и специализирани отпадъци, с осигурен достъп за
извозване.
Изготвяне на организация за управлението на генерираните от обекта отпадъци координация с лицензирани фирми за предаване.
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•

•

Организация на площадката за временно и разделно съхранение на строителните и други
отпадъци на обекта съгласно нормативните изисквания по управление на отпадъците,
процедурите и инс'грукциите по околна среда от като ще се подсигурят на обекта еднозначно
маркирани съдове за разделно събиране. Разделно събраните на оползотворими отпадъци ще
се предават за временно съхраняване на обособените за целта места на съответното
упълномощено длъжностно лице или ще се предават директно на лицензираиа фирма, при
надлежно документиране.
Осигуряване на подходящ приобектов склад за използваните строителни материали
съобразно указанията на производителя за съхранение.
Действия по време на работа

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Провеждане на инструктаж по опазване на околната среда на персонала на строителната
площадка - начален, периодичен и при всяко по-сериозно констатирано нарущение.
Съобразяване с предприетата и одобрена организация за управление на отпадъците по време
на изпълнение на СМР на обекта, както и оценените Рискове за околната среда
Стриктен контрол по отнощение недопускане изхвърлянето на вредни вещества: в почвите,
водите, атмосферата
Недопускане на отъпкване, замърсяване и разрущаване на естествените терени в близост до
строителните работи, в т.ч. и прилежащите към обекта дървесни видове;
Определяне места за преминаване и движение на работниците и инструктиране на
работниците за спазването им;
Твърдите битови отпадъци ще се събират отделно. За целта необходимите контейнери ще
бъдат разположени на предварително определени за целта места.
Ще организираме редовното транспортиране на пълните контейнери в съществуващото депо
за битови отпадъци. Ще бъде забранено изгарянето на обекта на всякакви твърди битови
отпадъци. Теренът ще се поддържа чист и подреден.
Водещият принцип на Изпълнителя за събиране и депониране на твърдите отпадъци ще
изисква свеждане до минимум на възможностите за запращаване, щум и замърсяване
околното пространство. В съответствие с това, извозването на отпадъците ще се извършва с
автотранспорт с покривала на товарните платформи (фини мрежи), предотвратяващи
разпиляването на прах при транспортиране. Товаренето на прахообразни отпадъци и
материали ще се извършва след предварителното им поръсвано с вода.
Подреждане, съхранение и употреба на материалите на строителната площадка съгласно
указанията от информационният лист за безопасност, посочен от производителя/доставчика.
Годните за повторна употреба материали се складират съгласно изискванията за безопасно
съхранение.
Организация на транспортиране на строителните отпадъци до одобрена фирма, лицензираиа
за извършване на такъв вид дейност на основание сключен договор.
Транспортирането на разделно събраните отпадъци от строителната площадка се извършва в
опаковки и по начин, недопускащ тяхното разпиляване и замърсяване на околни територии.
ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА

Преди предаването иа обекта околното пространство ще се почисти основно от всякакви
материали, използвани по време на строителството.
След приключване иа предвидените видове работи Изпълнителят разчиства и премахва от
обекта всички съоръжения от временното строителство, така че състоянието на площадката да
удовлетворява изискванията Възложителя.
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План за организацията по изпълнение иа мерките за опазване па околната среда
Аспекти на
околната
среда
Генериране
на
строителни
отпадъци

Генериране
на твърди
отпадъци

Общо
всички
аспекти на
ОС

Предприемани мерки
Определяне (съгласувано с общинските власти) на
площадка за временно съхранение на строителни
отпадъци, а при необходимост и специализирани
отпадъци, с осигурен достъп за извозване. Организация
на площадката за временно и разделно съхранение на
строителните отпадъци на обекта съгласно
нормативните изисквания по управление на отпадъците,
процедурите и инструкциите по околна среда от СУ ОС
на Изпълнителя;
Организация на площадката за временно и разделно
съхранение на строителните и други отпадъци на обекта
съгласно нормативните изисквания по управление на
отпадъците, процедурите и инструкциите по околна
среда от СУ ОС иа Изпълнителя, като ще се подсигурят
на обекта еднозначно маркирани съдове за разделно
събиране. Разделно събраните на оползотворими
отпадъци ще се предават за временно съхраняване на
обособените за целта места иа съответното
упълномощено длъжностно лице или ще се предават
директно на лицензирана фирма, при надлежно
документиране.______________________________
Провеждане на инструктаж по опазване иа околната
среда на персонала на строителната площадка начален, периодичен и при всяко по-сериозно
констатирано нарушение.
Съобразяване с предприетата и одобрена организация за
управление на отпадъците по време на изпълнение на
СМР на обекта. Стриктен контрол по отношение
недопускане изхвърлянето на вредни вешества в
почвите, водите, атмосферата; Ограждане с временна
ограда на терена, определен за разполагане на
строителната база и съответно ограничаване дейностите
на Изпълнителя само в определения строителен
участък;
Определяне места за преминаване и движение на
работниците и инструктиране на работниците за
спазването им;
Твърдите битови отпадъци ще се събират отделно. За
целта необходимите контейнери ще бъдат разположени
на предварително определени за целта места.
Изпълнителят ще организира редовното
транспортиране на пълните контейнери в
съществуващото депо за битови отпадъци. Ще бъде
забранено изгарянето на обекта на всякакви твърди
битови отпадъци. Теренът на временната база ще се
поддържа чист и подреден.
Водещият принцип за събиране и депониране на
твърдите отпадъци изисква свеждане до минимум на
възможностите за запрашаване, шум и замърсяване на

Срок /
Период

Отговорник

Начален
период на
мобилизац
ия

Технически
ръководител
Контрольор по
качеството

Начален
период на
мобилизац
ия

Технически
ръководител
Контрольор по
качеството

По време
на целия
период на
изпълнени
е

Технически
ръководител
Контрольор по
качеството
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води, както и на околното пространство около обекта. В
съответствие с това, извозването на отпадъците ще се
извършва с автотранспорт с покривала на товарните
платформи (фини мрежи), предотвратяващи
разпиляването на прах при транспортиране. Товаренето
на прахообразни отпадъци и материали ще се извършва
след предварителното им поръсвано с вода.
Изпълнение на разделното събиране на отпадъците на
територията на с^гроителната плошадка.
Подреждане, съхранение и употреба на материалите на
строителната площадка съгласно указанията от
информационния лист за безопасност, посочен от
производителя/доставчика.
Годните за повторна употреба материали се складират
съгласно изискванията за безопасно съхранение.
Организация на транспортиране на строителните
отпадъци до одобрена фирма, лицензирана за
извършване на такъв вид дейност на основание сключен
договор.
Транспортирането на разделно събраните отпадъци от
строителната площадка ще се извършва в опаковки и по
начин, недопускащ тяхното разпиляване и замърсяване
на околни територии.
Непрекъснат контрол на технологичния режим на
изпълняваните видове работи. Използване на
строителни продукти с оценено и удостоверено
съответствие по реда на актуалните нормативни
документи, в т. ч. Закон за техническите изисквания
към продуктите; наредба № рд-02-20-1 от 5 февруари
2015 г. за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на РБ; Регламент № 305/2011 на
Европейския парламент и на Съюза/' от 09.03.2011 г..
Наредба за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти
(съпроводителни документи + информационен лист за
безопасност).
Използване на незамърсяващи и застрашаващи
околната среда строителни технологии.
Спазване на нормативно регламентираните изисквания
за третиране на опасни отпадъци чрез управлението им
и предаването им за обезвреждане на лицензирана
организация._______________
Емисии в
При демонтажните работи и изхвърлянето на
атмосферни строителни отпадъци Изпълнителят ще използва
я въздух;
екологични биг баг чували.
запрашенос Изпълнителят гарантира влагането и използването на
т
строителна техника и механизация в изправно
състояние, чиято работа ще излъчва ниски нива на шум,
в допустимите граници за съответния вид машина и
дейност;
техниката няма да работи на празен ход;_____________

Срок/
Период

По време
на целия
период на
изпълнени
е

Отговорник

Технически
ръководител
Контрольор по
качеството
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Обслужващите строителството тежки автомобили ще се
движат по предварително определени трасета и ще
спазват стриктно допустимата скорост на движение;
Шум
Изпълнителят ще използва строителна техника и
механизация в изправно състояние, чиято работа ще
излъчва ниски нива на шум, в допустимите граници за
съответния вид машина и дейност;
техниката няма да работи на празен ход;
По време на работите Изпълнителят ще осигури
спокойствие от шумово натоварване във вечерните,
нощните и сутрешните часове от денонощието, като те
ще бъдат например в рамките на интервала от 18,30 до
8,30 или изместено по - рано и ли по - късно в
зависимст от сезона на работите, респективно на
среднодневните температури за работа; ще се тьрсят
възможности за оптимална организация на работата по
време на работния процес с цел намаляване на общия
шумов фон;_____________________________________
Общо
Преди предаването на обекта околното пространство ще
въздействие се почисти основно от всякакви материали, използвани
върху ОС
по време на строителството, така че състоянието на
площадката да удовлетворява изискванията
Възложителя.

Срок /
Период

Отговорник

По време
на целия
период на
изпълнени
е

Технически
ръководителко
нтрольор по
качеството

Приключв
ане на
обекта,
напускане
на зоната
на обекта
от
Изпълиит
еля

Технически
ръководител.
Контрольор по
качеството

НОРМАТИВНА БАЗА, КОЯТО ЩЕ СЕ СПАЗВА:
•
Закон за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91/2002г., с изменения и допълнения);
•
Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ. бр. 45/1996г., с изменения и допълнения);
•
Закон за защита на шума в околната среда (ДВ. бр. 74/2005г., с изменения и допълнения);
•
Закон за подземните богатства (ДВ. бр. 23/1999 г. с изменения и допълнения);
•
Закон за почвите (ДВ. бр. 89/2007 г. с изменения и допълнения);
•
Закон за водите (ДВ. бр. 67/1999 г. с изменения и допълнения);
•
Закон за биологичното разнообразие;
•
Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ. бр.44/2004 г.);
•
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г
(МОСВ);
•
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковките (ДВ бр. 19/2004 г.);
•
Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.
•
Закон за защитените територии;
•
Закона за културното наследство;
•
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда.
1. Срок на валидност на офертата (най-малко до 07.07.2019 г.); до 07.07.2019г.;
2. Декларираме, че няма да ползваме подизпълнители.
3. Декларираме, че сме съгласни и приемаме условията в Проект^/на договор - неразделна част от
Докз^ентацията за участие.
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Образец
4. Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Авариен неотложен ремонт на покривната конструкция на зала за хранене и помощни
помещения към Хранителен блок в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово“ :
Обща цена за изпълнение предмета на поръчката; 69

888.47 лева без ДДС

Словом: Ш ЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ, ОСЕМ СТОТИН ОСЕМ ДЕСЕТ И ОСЕМ
ЛЕВА И 47 СТОТИНКИ
(посочва се цифром п словом стойността в лева без ДДС)
9. Предложените единични цени в Остойностената техническа спецификация включват всички
разходи за цялостното, точно и качествено изпълнение на отделните видове СМР съгласно
Техническата спецификация, предложените от нас условия за изпълнение на поръчката, проекта на
договора, както и всички законови изисквания за осъш;ествяване на дейностите - предмет на
обществената поръчка.
10. Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията на Възложителя;
11. При откриване на несъответствие между предложените единични цени в Остойностената
техническа спецификация и общата стойност, валидни ще бъдат единичните цени. В случай, че бъде
открито такова несъответствие, ще приведа общата стойност в съответствие с единичните цени.
Приложение:
1. Остойностена техническа спецификация (по образец) на хартиен и електронен носител - CD във
формат Excel.

Дата: 04.01.2019г.

^Документът се подписва от законния представител на лицето, което прави предложението, или от надлежно
упълномощено лице.
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