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ОБЕКТ: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок ,,Г'", находяща се в гр.
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и храните"

ОБЩИНА: София
ОБЛАСТ: София-град

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на настоящата поръчка е услуга - консултантска дейност за „Упражняване 

на строителен надзор при изпълнение на строежите" на обект, на който ще се изпълняват 

строително монтажни и ремонтни дейности по „Премахване на част от сграда на 

„Лабораторен блок ,,Г'” , находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе" № 7, управлявана от 

Министерство на земеделието и храните", с цел осигуряване на нормално функциониране 

на останалите сгради на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията 

„Никола Пушкаров" в непосредствена близост до разрушената част от сградата на блок „Г", 

настъпила в нощта на 13 срещу 14 януари 2016 г.

Строително монтажните и ремонти дейности на обекта ще се извършат в 

съответствие с изготвената от НИСИ ЕООД проектно сметна документация.

Неразделна част от настоящата Техническата спецификация е наличната в стая 420 

документация на хартиен носител, наречена първи етап.

Екипът на НИСИ ЕООД, гр. София е предоставил подробна разработка, включително 

и на магнитен носител, включваща обяснителна записка и чертежи към нея, наречена - 

втори етап, която също е неразделна част от настоящата техническа спецификация.

Изготвил:



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ \ ‘

Образец № 5

От долуподписаният Васил Иванов Вутов, с: ЕГН 4807066921, в качеството ми на 
изп.директор на „ БСК инжинеринг" АД, с ЕИК 130188559, със седалище и адрес на 
управление: София 1680, ул.Лъвски рид № 4

Относно: Събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 
от ЗОП с предмет: „Услуга -  консултантска дейност за упражняване на строителен надзор 
при изпълнение на строежите" по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за 
обект: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок ,,Г', находяща се в гр. София, 
ул. „Банско шосе" № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово 
предложение:

1. Цена за изпълнение на услугата 4095.00 (четири хиляди и деветдесет и пет1) лева 
без ДДС.

2. Декларирам, че предлаганата цена за извършване на услугата включва всички 
разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото 
изпълнение на поръчката.

Приложение: Към настоящото ценово предложение прилагам подписана и подпечатана 
хонорар-сметка /свободен текст/, съдържаща сумите по отделните пера, по които 
предвиждаме да извършим разходи при изпълнение на поръчката.

Дата, 26.08.2016 г. ИМЕ, ПОДПИС:__________ ___________
/Васил Иванов Вутов, подпис и печат/

Проекто-хонорар-сметка
№ Вид разход Сума

1 Хонорари на надзорници 3200,00
2 Разход за автомобил 200,00
3 Офис разходи вкл. външни услуги 200,00
4 Разходи за управление 300,00

Сбор 3900,00
Печалба 5% 195,00
Всичко 4095,00



Образец № 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

Относно: Събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т.
2 от ЗОП с предмет: „Услуга - консултантска дейност за упражняване на строителен
надзор при изпълнение на строежите" по чл. 166 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) за обект: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г", находяща се в 
гр. София, ул. „Банско шосе” № 7, управлявана от Министерство на земеделието и 
храните”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предоставяме на вашето внимание следното:

1. „БСК инженеринг" АД, ЕИК 130188559

2. Административни сведения:

2.1. Наименование на участника: „БСК инжинеринг” АД
fi

2.2. Данни за контакт:

Адрес: София 1580, ул.Лъвски рид № 4 

Телефон: 2 8691742 

Факс: 2 8691742 

E-mail: bskeng@mbox.contact.bg

3. Лице, представляващо участника: Васил Иванов Вутов,
л.к.№640181048/11.05.2010 г. МВР София, изп.директор

3.1 Лице за контакти: Васил Иванов Вутов 
Телефон: 2 8691742 
Факс: 2 8691742 
E-mail: bskeng@mbox.contact.bg
4. Обслужваща банка: Интернешънъл Асет банк

BG18IABG80981001539000, IABGBGSF

Титуляр на сметката: „БСК инжинеринг" АД

Дата, 24.08.2016 г. ИМЕ, ПОДПИС:

/Васил Иванов Вутов, подпис и печат/

mailto:bskeng@mbox.contact.bg
mailto:bskeng@mbox.contact.bg


Образец № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От долуподписаният Васил Иванов Вутов, с Ef Н 4807066921, в качеството ми на 
изп.директор на „БСК инжинеринг" АД, с ЕИК 130188559, със седалище и адрес на 
управление: София 1680, ул.Лъвски рид № 4
Относно: Събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 
от ЗОП с предмет: „Услуга - консултантска дейност за упражняване на строителен надзор 
при изпълнение на строежите" по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за 
обект: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок ,,Г', находяща се в гр. София, 
ул. „Банско шосе” № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните:"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка за избор на 
изпълнител по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с горепосочения предмет и сме готови 
да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, 
обявени в обявата за участие, техническата спецификация и приложенията към нея, приети 
от нас.

Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас обществена поръчка и 
изискванията на ЗОП и ППЗОП.

2. Срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството, в т. ч. 
изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве, осъществяване на контрол 
на строителните продукти е: по време на строителството от започване на строителните 
работи до въвеждане в експлоатация на обекта.

3. Срокът за представяне на окончателен доклад е до 09 (словом: девет), 
календарни дни след подписване на Акт обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителство.

4. Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно 
съответствие с Техническа спецификация и приложенията към нея.

5. Декларираме, че ще изпълним своите задължения, съгласно чл. 168 от ЗУТ, при 
спазване изискванията на всички нормативни документи, стандарти, нормали, правилници и 
наредби, действащи в Република България и касаещи строителството и строителните
материали.

6. Към настоящото Техническо предложение прилагам:
а) подписано и подпечатано Предложение за изпълнение на поръчката /свободен 

текст/, в което са описани редът и начинът за изпълнение на поръчката;
в) декларация за съгласие с клаузите от проекта на договор -  по Образец №13;
г) декларация за срока на валидност на офертата - по Образец № 14.

7. В случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора ще
представим:

а/ гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността по договора без
ДДС;

в/ документите по чл. 112, ал. 1, т. 2, вр. чл. 67, ал. 6, вр. чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 
3, вр. чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, вр. чл. 64, ал. 1, т. 6, а именно:

- оригинал или нотариално заверено копие на свидетелства за съдимост (в срок на 
тяхната валидност) за лицата, които представляват избрания изпълнител, членовете на 
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи, съгласно чл. 40 от Правилника за
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прилагане на ЗОП /ПП30Г1/, както и на прокуристите, ако има такива;
- оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение от общината по 

седалище на дружеството и по седалище на МЗХ, че дружеството няма задължения;
- оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение от НАП, че дружеството 

няма задължения.
- доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност", съгласно 

чл. 171, ал. от Закона за устройство на територията;
- доказателства за образованието, общия и специфичния професионален опит на 

членовете на екипа за изпълнение на поръчката, посочени в приложение № 16.

Дата, 24.08.2016 г. ИМЕ, ПОДПИС:---------------2------------------
/Васил Иванов Вутов, подпис и печат/

Предложение за изпълнение на поръчката
1. Организационна сеща за запознаване с участниците, взимащи участие при 

изпълнение на поръчката:Възложител, проектант, Строител, Строителен надзор.
2. Получаване на проектите от Възложителят.
3. Откриване на строителна площадка.
4. Заверка на заповедна книга и последващи действия по уведомяване.
5. Присъствие на надзорници от екипа при изпълнение на отделните:
« Временно укрепване на покривната конструкция над първи етаж между оси "9" и "10" 

и оси "8" и "9";
• Допълнително проучване на подземните комуникации под и около часта от сградата, 

която се планира да бъде премахната;
» Частично или пълно премахване на перголата между частично разрушената 

четриетажна част от сградата на бл. "Г" и хранителния блок;
• Изпълнение на строително разрушителни работи по премахване на частично 

разрушената от аварята на 13.01.201бг. и неразрушена част от сградата на бл. "Г" от 
ос "1" до ос "8";

® Изпълнение на строително монтажни работи;
• Възстановяване на нарушената вертикална планировка около сградата при 

изпълнение на строително-разрушителните и строително-монтажни работи.
6. Участие при съставянето на актове и протоколи съгласно нормативната уредба.
7. Съставяне на необходимата документация за удостоверяване на извършеното 

действие, вкл. Получаване на заснемане и нанасянето в кадастъра.
8. Заключителни действия и издаване на фактура.


