
 

 

 

 

ДО  

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

пл.”Тодор Живков” №6 

2161 гр. Правец 

 
 

О Ф Е Р Т А 
 

Във връзка с публикувано запитване за провеждането на пазарни консултации за 

определяне на стойността на разхода за извършване на строително – монтажни работи за 

проект:„Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и 

възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг“. 

 

Настоящата оферта е подадена от: ЕТ „СП-90-Венцислав Петров-Тони Петров” и e 

подписана от: Тони Венциславов Петров, в качеството му на управител, седалище и адрес 

на регистрация на участника: гр. Враца ул. Александър Стамболийски No 13 e-mail: 

petrov_toni@yahoo.com 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

 В отговор на публикация за провеждане на пазарни консултации за 

определяне на стойността на разхода за извършване на строително–монтажни работи за 

проект:„Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и 

възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг“.в качеството си на Управител 

на: ЕТ „СП-90-Венцислав Петров-Тони Петров” декларирам, че сме прегледали и 

приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на запитването за 

представяне на оферта. 

 

Нашата оферта е: 

 

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 

 Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, 

ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. 

Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. 

За съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за 

изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества 

и единични цени. В строежа ще се влагат само строителни продукти, в съответствие на 

съществените изисквания към строежите и имат оценка на съответствието, съгласно Закона 

за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредбата за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. 

 

II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

 

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта 

предлагаме цена от 173186,38 лева ( сто седемдесет и три хиляди сто осемдесет и  шест 

лева и тридесет и осем стотинки ) безвключен ДДС или 207823,65 лева  ( двеста и седем 

хиляди осемстотин двадесет и три лева и шестдесет и пет  стотинки ) с включен ДДС. 
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 При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме 

включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на строително-монтажните 

работи в описания  вид и обхват съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 

шестдесет календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите  

и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на 

горния срок. 
III. На основание т.8 от Раздел 14.2 от  Условия за кандидатстване по процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-19.180 – Изграждане и/или обновяване на площи, за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности 

от общинско значение по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

IV. Представляваното от мен дружество е вписано в Централен професионален 

регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва 

строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от 

Законаза Камарата на строителите. 

V. Представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към 

Агенция по вписванията с ЕИК: 106596768 

 

Неразделна част от настоящата оферта е и КСС на хартиен и електронен носител 

 

 
 
 
 

Дата: 08.03.2019г.     Подпис и печат:  

 

/ Тони Петров – Управител / 

 

 
 

 
 



№ Наименование на СМР

Ед. 

мяр

ка

К-во 

общо 

ед 

цена
стойност

ЕТАП III – РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК - 

ПАРКИНГ
63,714.58

Част: Архитектура 63,714.58

1

Доставка и полагане на подложен пласт от несортиран 

трошен камък с дебелина 40 см, при паркинг - южен 

вход

m² 318.51 10.00 3,185.10

2

Доставка и полагане на подложен пласт от уплътнен 

дренажен чакъл /баластра/ с дебелина 40 см, при 

паркинг - южен вход

m² 318.51 10.00 3,185.10

3

Доставака и полагане на подложен пласт от 

битумизирана еластична основа 12см, при паркинг - 

южен вход

m² 318.51 14.60 4,650.25

4
Доставка и полагане на асфалтов пласт /биндер/ с 

дебелина 4см, при паркинг - южен вход
m² 318.51 16.50 5,255.42

5
Доставка и полагане на износващ пласт, плътен асфалт 

с дебелина 4см,  при паркинг - южен вход
m² 318.51 19.20 6,115.39

6

Доставка и полагане на  уличен бордюр с р-ри 

25/15/70см, вкл. легло от подложен бетон, при паркинг - 

южен вход

m 60.26 41.00 2,470.66

7

Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с р-

ри 16/8/50см, вкл. легло от подложен бетон, при 

пешеходни площи към паркинг - южен вход

m 101.15 22.40 2,265.76

8

Доставка и полагане на подложен пласт уплътнен 

дренажен чакъл /баластра/ с дебелина 20 см при 

пешеходни площи към паркинг и рампа- южен вход

m² 241.72 10.00 2,417.20

9

Доставка и полагане на подложен пласт дребна 

фракция от зърнести минерални материали 10см при 

пешеходни площи към паркинг  и рампа- южен вход

m² 241.72 8.20 1,982.10

10

Доставка и полагане на подложен пласт дренажен бетон 

с дебелина 10см, при пешеходни площи към паркинг - 

южен вход

m² 226.72 28.00 6,348.16

11

Доставка и полагане на декоративна дренираща 

настилка от речен камък с епоксидна смола ( дебелина 

на слоя 1см), при пешеходни площи към паркинг - южен 

вход

m² 226.72 74.10 16,799.95

Обект: "РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА

ГРОБИЩЕН ПАРК - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБРЕДЕН ДОМ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА АЛЕИ, СТРОИТЕЛСТВО 

НА ОГРАДА И СТЕНА ЗА УРНИ, В УПИ I, КВ. 149 ОТ РП НА ГР. ПРАВЕЦ, /ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ/"

 КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА                                                                                 



12

Решение за достъпност: 

монолитно изграждане на открита рампа с наклон 5%, 

ширина = 120см, странични  бордове, хоризонтална 

площадка с дълбочина 2м и предпазен парапет 

двустранно, вкл.  тактилни плочи на указаните в проекта 

места

m 22.00 300.00 6,600.00

13

 Монолитно изграждане на стъпала с широчина 225см, 

вкл. изпълнение на настилка от плочи естествен камък, 

матиран гранит с нехлъзгава ивица 4см при външен ръб, 

(5бр ст. Х 14,6/ 34см)

бр. 5.00 350.00 1,750.00

14
Доставка и монтаж на линеен екстериорен отводнител, 

вкл. циментово легло, пред южен вход 
m 11.48 60.06 689.49

Общо без ДДС 63,714.58

ДДС 20% 12,742.92

Всичко с включено КСС 76,457.50

Дата:  08.03.2019г.                                                           Оферент Тони Петров

                                                                                                              (име, презиме, фамилия)

                                                                                           Подпис

                                                                                              Печат
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ЕТАП II – РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРОБИЩЕН 

ПАРК - ОГРАДА
109,471.80

Част: Конструктивна 86,779.60

Земни работи - изкопи

1
Изкоп за фундаменти на ажурна ограда (дължина 430 

м') 
м3 160.00 21.72 3,475.20

Кофражни работи

2
Кофраж за стоманоб. елементи на ажурна ограда 

(дължина 430 м') 
м2 1,250.00 24.80 31,000.00

Армировъчни работи

3
Армировка за стоманоб. елементи на ажурна ограда 

(дължина 430 м') 
кг 7,360.00 1.89 13,910.40

Бетонови работи

4
Бетон C20/25 за стоманоб. елементи на ажурна 

ограда (дължина 430 м') 
м3 185.00 165.00 30,525.00

Стоманени елементи и анкери за ажурна ограда 

5
Кутиенообразни профили и планки от конструктивна 

стомана S235JR
кг 1,050.00 6.50 6,825.00

6
Сегментни анкери HILTI HAS-R M12 (M12, L=100mm) или 

еквив. продукт
бр. 580.00 1.80 1,044.00

Част: Архитектурна 22,692.20

1

 Доставка и монтаж на модулни оградни панели с 

височина 160см и широчина 200см, електрозаварени, 

от поцинкована стоманена тел, с PVC-покритие по RAL 

7016, с шипове от горната страна

бр. 210.00 58.00 12,180.00

2

Доставка и полагане на цветна екстериорна  мазилка 

по стб. плътна част от ограда, двустранно, с височина 

60 от прил. Терен /стъпаловидно/,  вкл. армирана със 

стъклофибърна мрежа тънкослойна шпакловка две 

ръце и грунд преди полагане на мазилката

m² 606.94 17.32 10,512.20

Общо без ДДС 109,471.80

ДДС 20% 21,894.36

Всичко с включено КСС 131,366.16

Дата:  08.03.2019г.                                                              Оферент / Тони Петров /

                                                                                           Подпис

                                                                                              Печат

Обект: "РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА

ГРОБИЩЕН ПАРК - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБРЕДЕН ДОМ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА АЛЕИ, 

СТРОИТЕЛСТВО НА ОГРАДА И СТЕНА ЗА УРНИ, В УПИ I, КВ. 149 ОТ РП НА ГР. ПРАВЕЦ, /ЕТАПНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ/"

 КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА                                                                                 






















