
A  v f

Д О Г О В О Р

№  /У ! 0 / M____________2016r.

;' /  ■// f/l/l-- 
Днес/UC; ' Л ' : г .  в гр. София, между:

1. СО -  Район „Оборищ е“, представлявана от Васил Цолов, гр. София, бул.

..Мадрид" № 1, БУЛСТАТ: BG0006963270511, наричана по-долу за краткост

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. „Кимтекс - Л С " О О Д , регистрирано в търговския регистър към Агенцията по 

вписваниятас ЕИК 824124548, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, ул. 

„Дойран“ №71, ет.З, представлявано от доц. д-р Соня Вълкова Иванова-Духлевска -  в 

качеството и на управител на дружеството, обслужваща банка: „ДСК“ ЕАД, IB AN:

BG14STSA93000008954102, BIC: STSABGSF, телефон: 064 805 940, мобилен телефон: 

0878122029. факс: 064 805 534, електронен адрес: kimtex@ abv.bg, наричано по-долу 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчка се сключи настоящия

договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: детайлно 

обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по 

чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 ог ЗУТ, предмет на обособена позиция 2 „Съставяне на 

технически паспорт на Административна сграда с адрес ул. „М осковска“ № 41, гр. 

София“, в процедура с предмет: “Съставяне на технически паспорти, обследване за 

енергийна ефективност с цел доказване на постигнати енергийни спестявания след 

изпълнени мерки и обследване на енергийна ефективност за актуализиране на 

енергийно обследване“ . Дейностите предмет на договора следва да се извърши в 

съответствие с документацията за участие в процедурата, приета оферта и съгласно 

условията на настоящия договор.

Чл. 2. При изпълнение на договора следва да се извърши:

обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, свързани 

с изискванията но чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ и в съответствие с Наредба№ 5/28.12.2006г. 

за съставяне на техническият паспорт за съществуващ строеж при следните етапи:
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съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) 

стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, 

свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ;

установяване на действителните технически характеристики на строежа по 

разделите на част А от техническия паспорт;

анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка 

на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните 

актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, 

определени в т. 1;

разработване на мерки;

съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка 

на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на 

нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в 

експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания 

по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в 

съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове.

(2) Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва 

да се извършва по части на инвестиционния проект, както следва:

Част „Архитектурна" - извършва се архитектурно заснемане, ако не е 

налична проектна документация. Отразяват се всички промени по фасадите и в 

разпределенията, извършени по време на експлоатацията. Спецификация на 

дограмата - отразяват се размерите и видът на дограмата.;

Част „Конструктивна" - оценка на моментното състояние на конструкцията 

на сградата, техническо обследване, оценка на носимоспособността на сградата. 

Извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, 

пробни натоварвания и др.). Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми.;

Част „ВиК" - обследват се всички водопроводни и канализационни 

щрангове, отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове 

и др. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите в момента норми. Дават се предписания за привеждане в 

съответствие с действащите норми.;

Част „Ел. инсталации" - обследват се вътрешните силнотокови и 

слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни габла, звънчева



и домофонна инсталация и др. Обследва се състоянието на мълниезащитната 

инсталация. Извършва се сравнение с действащите норми по време на 

построяването на сградата и с действащите в момента норми. Дават се 

предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.;

Част „ОВК" - обследват се отоплителната инсталация, ако има изградена 

такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция. 

Обследват се други топлоизточници и уреди за БГВ. Отразяват се извършените 

ремонтни работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система 

- вид. размери и др. Дават се предписания за привеждане в съответствие с 

действащите норми.;

Част „Пожарна безопасност" - обследват се сградата за пожарна опасност, 

състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната 

опасност на асансьорната уредба, пътищата за евакуация. Дават се предписания за 

привеждане в съответствие с действащите норми.;

(3) Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, 

Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на 

сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на 

сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на 

сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се 

предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на 

избраните строителни продукти.

(4) Конструктивните обследвания следва да се извършат съгласно разработена от 

КИИП „М етодика за единните критерии за обследване за съществуващи сгради, 

съоръжения и инсталации" и следва да се извърши в следните етапи:

Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за 

носещата конструкция на сградата - идентифициране на конструктивната система, 

идентифициране на типа на фундиране, анализиране на наличната информация 

относно хидрогеоложките условия на фундиране на обследвания обект, и др;

Извършване на конструктивно заснемане/при необходимост/, технически 

оглед, визуално Събиране на информация относно общите геометрични размери 

на носещата конструкция - междуетажни височини, конструктивни междуосия, 

наличие на дилатационни фуги и др;



Установяване на основните размери на напречните сечения на главните 

конструктивни те елементи от сградата и сравняване с тези от проекта по част 

„Конструкции", ако има налична проектна документация;

Установяване на якостните и деформационните свойства на вложените в 

конструкциите материали в главните елементи на конструкцията (бетон, 

армировка, стомана и др.);

Установяване на дефекти и повреди в конструкцията. При наличие на 

такива се извършва инструментално обследване и документиране на наличните 

дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията на сградата, 

участъци с открита армировка, промени в структурата на бетона или стоманата, 

недопустими деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с 

досегашния експлоатационен период. Установяване на състоянието на характерни 

дюбелни съединения - уплътняващ състав, наличие на корозия по носещите пръти, 

състояние на ел. заварките - параметри и обработка, брой и вид на носещите пръти 

в дадено дюбелно съединение.

(5) Конструктивна оценка на сградата обхваща:

Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на 

проектиране, използвани при първоначално проектиране на носещата конструкция 

на сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията 

по време на досегашния период.

Установяване на типа и значимостта на минали конструктивни повреди, 

включително и проведени ремонтни дейности.

Установяване на извършвани преустройства в партерните етажи и засегнати 

ли са носещи конструктивни елементи.

[ 1роверка на носещата способност и сеизмична осигуреност на Едропанелно 

жилищно строителство, секцията и на характерни елементи на конструкцията при 

отчитане актуалните характеристики на вложените материали.

Обобщени резултати за конструктивната оценка на сградата и основни 

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на съвременните 

нормативни актове.’

Заключение за съотношението между действителната носеща способност и 

антисеизмична устойчивост, очакваните въздействия при бъдещата й 

експлоатация.
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Чл. 3. При изпълнение на договора следва да се спазват изискванията на

националното законодателство в областта на енергийната ефект ивност в сградния сектор 

включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП и др.

Чл. 4. Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката при условията посочени в 

документацията и представена оферта, неразделна част от настоящия договор за

изпълнение.

II. СРОК

Чл. 5. Срок на изпълнение на договора 44 (четиридесет и четири) календарни дни, 

считано от датата на сключване на настоящия договор.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ

Чл. 6. (1) Общата стойност на договора е 930.00 лв. без ДДС ( деветстотин и 

тридесет лева) или 1 116.00 лв. с ДДС (хиляда сто и шестнадесет лева).

(2) Плащанията по договора ще се извършват по следния начин:

- Аванс в разм ер на 223.20 лв. с ДДС (двеста двадесет и три лева и 

двадесет стотинки) /20 % от йената по чл. 6/, платим в срок до 3 (три) 

календарни дни. считано от датата на подписване на настоящия договор.

- Окончателното плащане се извършва в 30-дневен срок след приемане 

на предмета на договора по реда на чл. 8, ал. 1 от договора, представена в 

район „Оборище“ -  СО фактура от изпълнителя и постъпило финансиране 

ио сметката на възложителя.

Чл. 7. (1) Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от 

Финансовия бюджет, а разплащането по дейности ще става чрез администрацията на 

Район „Оборище” на СО.

IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШ ЕНАТА РАБОТА

Чл. 8. (1). Изпълнителят е длъжен да предаде на представител на възложителя 

всички материали с приемо-предавателен протокол за обособена позиция №2, придружен 

с пълен опис за обекта, както следва: на хартиен носител в папки, комплектовани в 3 

оригинални екземпляра и 2 копия , заверени „Вярно с оригинала“, електронна версия на

CD - 1 бр.

Всеки комплект следва да съдържа:
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Архитектурно заснемане -  5 (пет) екземпляра на хартиен носител и отделно 

на електронен носител, във формат PDF и DWG.

Техническо обследване по част конструктивна -  5 (пет) екземпляра на 

хартиен носител и отделно на електронен носител.

Техническо обследване по част Електро, ВиК и Пожарна безопасност -5 

(пет) екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител.

Конструктивна оценка на сградата и основни препоръки за привеждането и 

в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.

- Технически паспорт съгласно чл. 1766, ал2 от ЗУТ, регистриран с номер и дата, 

подписан и подпечатан.

(2). Изпълнителят следва да представи изпълнението на договора в цялост. 

Представянето на отделни части или в недостатъчен брой екземпляри се счита за 

неизпълнение на договора и не подлежи на разплащане.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложената му работа

качествено, при спазване на действащата нормативна уредба в Република България и 

договора, с грижата на добър търговец.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимия квалифициран персонал за 

обезпечаване качественото и срочно изпълнение на договора.

Чл. 10. (1) Всички грешки и/или непълноти, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се 

приемат и отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без възражения и без допълнително 

заплащане, за което той потвърждава съгласието си с настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва в срок до 1 (един) работен ден на 

В ЬЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите 

мерки за гяхното разрешаване.

(3) ИЗПЪЛНИ ГЕЛЯ 1 е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация, 

свързана с изпълнението на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ' отговаря в пълен размер за трудовата безопасност и 

здравословните условия на труд на работниците и служителите си по време на изпълнение 

на предмета на договора и осигуряване на тяхното снабдяване с необходимите за 

изпълнение на поръчката средства за охрана на труда.
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(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря в пълен размер за причинени от действията и/или 

бездействията на неговите работници и служители вреди, включително увреждане на 

сградата и прилежащите сградни елементи и сградни инсталации, съоръжения и

оборудване.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва действията на територията на обекта, 

посочен в приетата оферта, неразделна част от настоящия договор, необходими за 

изпълнение на възложената му работа, съгласувано с ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и по начин, който 

не застрашава и не противоречи на процеса на експлоатация на сградата.

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право по време на изпълнение на задълженията 

си по договора да изисква допълнителна информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързана с 

изпълнението му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право получи съответното възнаграждение за изпълнената

услуга.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ

Чл. 13(1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да съдейства 

за предоставяне на допълнителна информация и данни, свързани с предмета на договора,

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да дава указания във връзка с изпълнението на 

дейностите по договора, както и да осъществява цялостен контрол и координация по 

изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност по отношение на трудови, правни или 

синдикални спорове между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от една страна и лицата, вкл. консултантите 

му, чрез които изпълнява договора.

Възложителят дължи заплащане за получената услуга.

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 14. (1) Възложителят не отговаря за неизпълнение на задълженията си по 

настоящия договор, ако то се дължи на неизпълнение поради изчерпване на наличния

финансов ресурс.

(2) При пълно неизпълнение на възложените работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на 

Възложителя неустойка, равна по размер на стойността на възложените работи.

Чл. 15. При забава за изпълнение на дейностите предмет на договора 

И 311ЪЛПИ I EJ1 >11 заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 0,5 % от цената 

по чл. 6. ал. 1 от този договор на ден, но не повече от 10 (десет) % от същата цена.
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Чл. 16. При забава за изпълнение на дейностите за повече от 10 (десет) дни от страна 

на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора за 

изпълнение без допълнително уведомяване. В този случай ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено. За 

претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да претендира за обезщетение.

Чл. 17. При прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по независещи 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ причини, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка 

в размер на 20 (двадесет) % от договорената цена, независимо от представената гаранция, 

която се задържа от възложителя.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМ А СИЛА/НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на „непреодолима сила" и/или на „непредвидени обстоятелства". 

1 [еизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима 

сила и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила 

и/или непредвидени обстоятелства.

Чл. 19. (1) Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата 

страна за настъпването и възможните последици от „непреодолимата сила" и/или 

„непредвидените обстоятелства" до 10 дни от датата на възникването им. Това 

уведомяване трябва да бъде - удостоверено с представянето на сертификат от Българската 

търговско- промишлена палата.

(2). В случай, че уведомяването не е било изпратено в договорения срок, засегнатата 

страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването на 

обстоятелство на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

Чл. 20. Докато трае непреодолимата сила или непредвидените обстоятелства, 

изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 21. В случай на „непреодолима сила" и при условие, че тя забави изпълнението 

на договора повече от един месец, Възложителят има право да прекрати договора, като в 

гози случай Изпълнителят трябва да възстанови на Възложителя всички суми, получени 

от него до датата на прекратяване на договора без лихва.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. Действието на този договор се прекратява:
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а) c изпълнение на всички задължения на страните;

б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

г) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа.

д) при невъзможност да се осигури финансиране от възложителя

е) при смърт на изпълнителя

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора 

едност ранно с 14-дневно писмено предизвестие в следните случаи:

а) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност;

б) при прекратяване с ликвидация на юридическото лице - ИЗПЪЛНИТЕЛ;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 

задълженията си. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършената до 

момсн I а работа.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1) За гарантиране на договорните си задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя преди подписване на договора гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет 

процента) от стойността на договора без включен ДДС, в размер на 46.50 лв. (четиридесет 

п шест лева и пет десет стотинки). Гаранцията за изпълнение обезпечава задълженията на 

11311ЬЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и служи като обезщетение за вредите, причинени 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от частично или изцяло неизпълнение на задълженията по договора 

от страна на И31 ГЬЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или части от гаранцията за 

изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане 

на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, поради виновно 

неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Г аранцията за изпълнение се освобождава в 30- дневен срок от приемане на

дейностите, предмет на този договор.

(4) Разходите по превода на гшричната гаранция или откриването на банковата 

гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване - за 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(5) В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока за 

изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 10 дни, преди изтичането на срока на валидност 

на банковата гаранция да удължи нейното действие. В противен случай, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит 

за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

Чл. 25. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този 

договор.

Чл. 26. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да 

бъдат в писмена форма.

Чл. 27. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие, а при 

непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на 

територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 28. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите 

законодателството на Република България.

Чл. 29. Договорът се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра 

Неразделна част от настоящия/ договор са следните приложения: Техническа оферта 

(Образец №10) и Ценов №11) от представената оферта от изпълнителя.

XI. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

СВЕТЛА ИОНИНОВ/

И.Д.Началник отдел Ф Сдь

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВАСИЛ ЦОЛОВ

Кмет на район ,, Обори\

\

„Кимтекс-ЛС”

Доц. д-р. 

управител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

{ 4'-  /  6 г
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Т Е X Н И Ч Е С К А  О Ф Е Р Т А

О БРА ЗЕЦ  № 10

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА

ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

“Съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност с цел 
доказване на постигнати енергийни спестявания след изпълнени мерки и 
обследване на снер1 ийна ефективност за актуализиране на енергийно обследване, 
по Обособена позиция №1: Съставяне на технически паспорт на Д Г №191 „Приказка 
без край“ (с яслени групи, бивше ОДЗ 60-филиал), ул. „Васил Друмев“ № 34, гр. София

О бособен а  позиция №2 - Съставяне на технически паспорт на Административна

сграда с адрес \ л. „Московска“ № 4 i . гр. София.

О бособен а  п озиция  № 3 - Съставяне на технически паспорт на Административна
сграда с адрес ул.„1 I- август“ № 4, гр. София.

О бособен а  позиция № 4  - Съставяне на технически паспорт на Административна 
сграда с адрес ул. „Париж“ № 3, гр. София.

О бособен а  п ози ц и я  №5 - Съставяне на технически паспорт на Административна 
сграда на р-н Оборите - СО с адрес бул. „Мадрид“ No!. гр. София

О бособен а  п ози ц и я  № 6 - Обследване за ЕЕ с цел доказване на постигнати енергийни
спестявания - ДГ № 191 „Приказка без край“ с яслени групи, централа, ул. „Мадарски 
конник" № 7, гр. София

ииоеооснн позиция Л2 / - иоследваие за ЬЬ с цел доказване на постигнати енергийни 
спестявания - ДГ № 104 „Моят свят“ централа -с яслени групи, ул. „.Чумерна“ № 15, гр.
София

О бособен а  п озиция  №8 - Обследване за ЕЕ с цел актуализиране на доклад за 
енергийна ефективност - 164 ГПИЕ „Мигел де Сервангес“ и 129 ОУ „Антим I” ул.
„Султан тепе“ jVe 1, гр. София.

(изписва се обособената/ите позиция/ни, за която/които се подава офертата)

от „Кимтекс ЛС“ ООД, гр. Плевен

/наименование на участника/

седалище: 5800. гр. Плевен ул. „Дойран” №71. ет. 3., адрес за кореспонденция: 5800. 

гр. 11левен ул. „Дойран1' №71. ет. 3
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телефон: 064 805 940; 064 805 534, факс: 064 805 534, моб.телефон: 0878122029, e-mail:

:824124548,

представляван от: Дон. д-р Соня Вълкова Иванова- Духлевска

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата 

техническа оферта правим следното обвързващо предложение за

Обособена позиция №1: Съставяне на технически паспорт на Д Г №191 „Приказка
без край" (е я елен и групи, бивше ОДЗ 60-филиал). ул. „Васил Друмев" № 34, гр. София

( рок за изпълнение на поръчката 44 четирдесет и четири /словом/ календарни дни 

44 четирдесет и четири /словом/ календарни дни

Обособена позиция №2 - Съставяне на технически паспорт на Административна 

сграда с адрес ул. „Московска' № 41, гр. София

Срок sa изпълнение на поръчката 44 четирдесет и четири /словом/ календарни дни 

44 четирдесет и четири /словом/ календарни дни

Обособена позиция №3 - Съставяне на технически паспорт на Административна 
сграда с адрес ул.,. 1 !- август" № 4, гр. София.

Срок за ишьлнение на поръчката 44 четирдесет и четири /словом/ календарни дни 

44 четирдссет и четири /словом/ календарни дни

Обособена позиция №4 - Съставяне на технически паспорт на Административна

44 четирдесет и четири /словом/ календарни дни

Обособена позиция №5 - Съставяне на технически паспорт на Административна
сграда на р-н Оборище - СО с адрес бул. „Мадрид" Nol, гр. София

С рок $а изпълнение на поръчката 44 четирдесет и четири /словом/ календарни дни

Обособена позиции № 6 - Обследване за ЕЕ с цел доказване на постигнати енергийни 
спестявания - ДГ J\r>> 191 „Приказка без край“ с яслени групи, централа, ул. „Мадарски 
конник“ № 7, гр. София

Срок за изпълнение на поръчката 44 четирдесет и четири /словом/ календарни дни 

44 четирдссет и четири /словом/ календарни дни

Обособена позиции № 7 - Обследване за ЕЕ е цел доказване на постигнати енергийни
спестявания - ДГ М“ 104 ..Моят свят" централа -с яслени групи, ул. „.Чумерна“ № 15, гр.
София

Срок ia изпълнение на поръчката 44 чегирдесст и четири /словом/ календарни дни

kiintexls@abv.bg дан.№ BG824124548, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга идентификаии

rv f 1
г т

Срок за изпълнение на поръчката 44 четирдесет и четири /словом/ календарни дни

44 четип.поест и четири ^словом/ календарни дни
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44 четирдесет и четири /словом/ календарни дни

О бособена пози кин ЛГ»8 - Обследване за ЕЕ с цел актуализиране на доклад за 
енергийна ефективност - 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 129 ОУ „Антим I” ул.
„Султан тепе“ № 1, гр. София.

Срок за изпълнение на поръчката 44 четирдесет и четири /словом/ календарни дни 

44 четирдесет и четири /словом/ календарни дни

(оферираният срок не може да надвишава посочения в документацията за учаслие 

максимален срок за изпълнение). Срокът за всяка обособена позиция се предлага 

отделно -- изписва се на отделен ред .

2. Гарантираме, че сме is състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на възложителя и 

действащата нормативна уредба.

Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява, 

безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя 

в провежданата процедура

Да га: 14.10.2016 г.

/Доц. д-р С. Иванова-Духлевска - Управител
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О БРА ЗЕЦ  № II

„Кимтекс J1C" ООД, гр. Плевен 

( наименование на участника )

ЕИК82412454.

със седалище и адрес на управление 5800, гр. Плевен ул. „Дойран” №71, ет. 3

л.к. № .........................................  издадена на   от........................................... .

адрес:.................................................................... .

Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

участник в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява с предме 
“Съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност с цел 
доказване па noci in пати enepf ийни спестявания след изпълнени мерки и 
обследване па енергийна ефективност 5а актуализиране на енергийно обследване., 
110
Обособена позиция №2 - Съставяне на технически паспорт на Административна 

сграда с адрес ул. „Московска“ № 41, гр. София.

(изписва се обособената позиция, за която се подава офертата)

1 .За изпълнение на обществената поръчка предлагаме следната цена в размер иа:

V V  J  4 LJ  4.V..

(словом) лв. деветстотин и тридесет лева

Обща стойност на поръчката с ДДС: 1 116.00 лв.

(словом) лв.: хиляда сто и шестнадесет лева

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, 
каго посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на 
поръчката.

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условия та Hi, 
договора за възлагане на обществена поръчка. v ч

В цените сме включили всички разходи, свързани с качест#о$ртс^ и$п£лиение иа
поръчката, в съответствие с действащата нормативна уредба. (! о  1 л

]! « .  | v A \ \  |Л  
i H
\\ \v %  \ \ \  ^

ДаI а: 14.10.2016 г. Подпис и печат: 4 !

Дон. д-р С. Иванова-Духлевска - У правй1'ел /




