
!....  °з._ , и
Получател:
Община Кубрат,
Гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1
п.к. 7300
Тел.: 0848/ 72020

О Ф Е Р Т А
във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарна консултация за определяне на стойността на разхода за изграждане на 

защитни тръби и защитени шахти на проект: „Рехабилитации на път К.8Е2170 /III — 2102, Борисово — Юпер/ Черешово -  граница общ. 
(Сливополе -  Кубрат) -  Сеслав - /II -  23/ и път КА23061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  Божурово/ III -  2102/ на

територията на община Кубрат“

Подател: 
„Стоянов - 06“ ЕООД 

Гр. Варна, ул. „Ивац“ №3
п.к. 9000 

Тел.: 052/ 730 448 
е-таН: 81о1апоу_06@аЬ\.Ь|;
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ОБЩИНА КУБРАТ

О Ф Е Р Т А
във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарна консултация за 

определяне на стойността на разхода за изграждане на защитни тръби и защитени 
шахти на проект: „Рехабилитация на път К8Е2170 /III -  2102, Борисово -  Юпер/ 

Черешово -  граница общ. (Сливополе -  Кубрат) -  Сеслав - /II -  23/ и път КА23061 
/ II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  Божурово/ III -  2102/ на територията на

община Кубрат“

Настоящата оферта е подадена от: „Стоянов - 06“ ЕООД  

и подписана от: Румен Станчев Стоянов, в качеството му/ й на: Управител 

седалище и адрес на регистрация на участника (в случай на юридическо лице): 

област Барна, община Варна, гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ивац“ №  3 адрес на

регистрация ул. „Ивац“ №  3, месторабота ............................... (в случай на физическо

лице)

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ивац“ №  3 

е-таП: $1о 'шпоу_ 06@аЬу.Ь§

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на 
стойността на разхода за изграждане на защитни тръби и защитени шахти на проект: 
„Рехабилитация на път К8Е2170 ЯН -  2102, Борисово -  Юпер/ Черешово -  
граница общ. (Сливополе -  Кубрат) -  Сеслав - /II -  23/ и път КА23061 / II -  23, 
Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  Божурово/ III -  2102/ на територията на община 
Кубрат“, в качеството си на Управител на „Стоянов - 06“ ЕООД  декларирам, че сме 
прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на 
запитването за представяне на оферта;

Нашата оферта е:

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно техническата спецификация и приложените към нея количествени сметки, ще 
изпълним строително -  монтажни работи, във връзка с изграждането на защитни тръби 
и защитени шахти на проект: „Рехабилитация на път К8Е2170 /III -  2102, Борисово
-  Юпер/ Черешово -  граница общ. (Сливополе -  Кубрат) -  Сеслав - /II -  23/ и път 
КА23061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  Божурово/ III -  2102/ на



територията на община Кубрат“, включващи земни работи и пътни работи. За 
изпълнение на земните работи ще изпълним следната дейност: направа на изкоп 0,8/0,4
-  със засипване и трамбоване 3-та категория. За изпълнение на пътните работи ще 
изпълним следните дейности: потопяеми кабелни шахти за съобщителни кабели; 
доставка и полагане 1 бр. РЕ-ЬТО тръби 0  40 в изкоп; доставка и полагане на Стоманена 
тръба 0  108; изтегляне на 1 бр. РЕ-НО тръби 0  40 през стоманена тръба 0  108; 
доставка и полагане на лента "Внимание! Оптичен кабел"; доставка и монтаж 
технологична тапа за РЕ - ЬГО тръба 04Омм; доставка и монтаж на муфа /конектор/ за 
съединение на РЕ - НО тръба 0  40; доставка и монтаж на репери.. При изпълнението на 
посочените дейности ще осигурим всички условия, необходими за навременното и 
качествено изпълнение на строително -  монтажни работи, във връзка с изграждането на 
защитни тръби и защитени шахти на проект: „Рехабилитация на път К8Е2170 /III -  
2102, Борисово -  Юпер/ Черешово -  граница общ. (Сливополе -  Кубрат) -  Сеслав - /II -  
23/ и път КА23061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  Божурово/ III -  2102/ на 
територията на община Кубрат“.

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата 
оферта предлагаме цена от 133 260.45 лева (сто тридесет и три хиляди двеста и 
шестдесет лева и четиридесет и пет стотинки) без включен ДДС или 159 912.55 
лева (сто петдесет и девет хиляди деветстотин и дванадесет лева и петдесет и 
пет стотинки) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили 
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на строително-монатжните работи 
в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) 
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 чл. 29, ал. 11 от Наредба № 12 към Подмярка 7.2, 
декларирам, че:

- представляваното от мен дружество е вписано в Централен професионален 
регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва 
строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от четвърта група, трета 
категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

- представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към 
Агенция по вписванията с ЕИК: 148011114

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

II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Дата 06.03.2017 г.

Умен Стоянов - Управител/ 
(име, фамилия и длъжност)



ПРОЕКТ: „Рехабнлитация на път К8Е2170 /III -2 102 , Борисово -  Юпер/ Черешово -  граница общ. (Сливополе -  Кубрат) -  
Сеслав - /II -  23/ и път КА23061 / II -  23, Беловец -  Кубрат/ - Горичево -  Божурово/ III - 2102/ на територията на община 
Кубрат"

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Пози
пия

Описание на видовете работи Мярка
Количест

ва
Един.
Цена

Стойност 
без включен 

ДДС
ДДС 20%

Стойност с 
включен 

ДДС

Път К5Е2170 ЛИ -  2102, Борисово -  Юпер/ Черешово -  граница общ. (Слнво поле-
Кубрат) -  Сеелав - /II -  23/“

Участък от км 3+150 до км 4+080 и участък от км 5+350 до км 12+390
Сметка п. 1 ЗЕМНИ РАБОТИ 

за участък от км 3+150 до км 4+080 и участък от км 5+350 до км 12+390

1
Направа на изкоп 0,8/0,4 -  със засипване и трамбоване 
3-та категория

мЗ 2 550.40 8.33 21 244.83 4 248.97 25 493.80

Сметка п.З ПЪТНИ РАБОТИ 
за участък от км 3+150 до км 4+080 и участък от км 5+350 до км 12+390

2 Потопяеми кабелни шахти за съобщителни кабели ГТ 7.00 671.00 4 697.00 939.40 5 636.40

3 Доставка и полагане 1 бр. РЕ-НО тръби 0  40 в изкоп м 7 970.00 4.85 38 654.50 7 730.90 46 385.40

4 Доставка и полагане на Стоманена тръба 0  108 м 81.00 9.28 751.68 150.34 902.02

5
Изтегляне на 1 бр. РЕ-НБ тръби 0  40 през стоманена 
тръба 0  108

м 81.00 2.15 174.15 34.83 208.98

6
Доставка и полагане на лента "Внимание! Оптичен 
кабел"

м 7 970.00 0.34 2 709.80 541.96 3 251.76

7
Доставка и монтаж технологична тапа за РЕ - НИ 
тръба 04Омм

бр. 10.00 7.25 72.50 14.50 87.00

8
Доставка и монтаж на муфа /конектор/ за съединение 
на РЕ - 1ГО тръба 0  40

бр. 60.00 7.92 475.20 95.04 570.24

9 Доставка и монтаж на репери бр. 22.00 25.40 558.80 111.76 670.56

Път КА23061 /  II -  23, Беловец- Кубрат/ ■■ Горичево- Божурово - / Ш - 2102/ 
Участък от км 0+000 до км 3+930

Сметка п. 1 ЗЕМНИ РАБОТИ 
за участък от км 0+000 до км 3+930 и участък от км 5+350 до км 8+850

10
Направа на изкоп 0,8/0,4 -  със засипване и трамбоване 
3-та категория

мЗ 2 377.60 8.33 19 805.41 3 961.08 23 766.49

Сметка п. 3 ПЪТНИ РАБОТИ 
за участък от км 0+000 до км 3+930 и участък от км 5+350 до км 8+850

11 Потопяеми кабелни шахти за съобщителни кабели г’Г 6.00 671.00 4 026.00 805.20 4 831.20

12 Доставка и полагане 1 бр. РЕ-НП тръби 0  40 в изкоп м 7 430.00 4.85 36 035.50 7 207.10 43 242.60

13 Доставка и полагане на Стоманена тръба 0  108 м 56.00 9.28 519.68 103.94 623.62

14
Изтегляне на 1 бр. РЕ-НБ тръби 0  40 през стоманена 
тръба О 108

м 56.00 2.15 120.40 24.08 144.48

15
Доставка и полагане на лента "Внимание! Оптичен 
кабел"

м 7 430.00 0.34 2 526.20 505.24 3 031.44

16
Доставка и монтаж технологична тапа за РЕ - НО 
тръба 04Омм

бр. 8.00 7.25 58.00 11.60 69.60

17
Доставка и монтаж на муфа /конектор/ за съединение 
на РЕ - НО тръба О 40

бр. 60.00 7.92 475.20 95.04 570.24

18 Доставка и монтаж на репери ор. 14.00 25.40 355.60 71.12 426.72
Всичко: 133 260.45 26 652.10 159912.55


