
ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ 
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

гр. София 1528, Бул.”Искърско шосе” № 11

Изх.№ …………………..

Дата ……………2012 г.
До

                                                                                               ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
ФИРМИ

 

ПОКАНА

Уважаеми госпожо/господин Управител,
 
Център за приложни разработки при Българска академия на науките ( ЦПР -БАН), ЕИК 
ВG831919568,  с  адрес:  гр.София  1000,  бул.  “Искърско  шосе”  №  11  Ви  кани  да 
предоставите  оферта  за  строителство  по  реда  на  чл.  14,  ал.  5,  т.1  от  Закона  за 
обществените  поръчки  /ЗОП/  с  предмет:  „Строителни  и  монтажни  работи  на 
електрическа инсталация свързани с подмяна и реконструкция на съществуващо 
електрическо захранване и електрически съоръжения на  територията на ЦПР-
БАН” в гр.София 1000, бул. “Искърско шосе” № 11

Приложено Ви изпращаме техническо задание – количествено стойностна сметка за 
горния обект. Офертата се подава под формата на писмено предложение в съответствие 
с приложения образец, съгласно изискванията на техническото задание, приложено в 
настоящата покана.

Офертата трябва да съдържа:
- Ценово предложение за обща стойност на ремонта без ДДС;
- Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 90 работни дни;
-  Гаранционен  срок  за  извършване  на  строително  –  монтажните  работи   - 
гаранционният срок не трябва да е по-малък от посочения в Наредба № 2/2003г.  за 
въвеждане  в  експлоатация  на  строежите  в  Република  България  и  минималните 
гаранционни  срокове  за  изпълнени  строителни  и  монтажни  работи,  съоръжения  и 
строителни обекти;
- срок на валидност на офертата –
- ЕИК/Булстат на участника (ако е приложимо), адрес, телефон, факс или електронна 
поща, както и лице за контакт.

Офертите  се  подават  в  деловодството  на  Административната  сграда  на  Център  за 
приложни разработки към БАН, с адрес гр. София, ул.”Искърско шосе„  №11 ет.2,  в 
срок до 16.00ч. на 25.01.2013 г. 
Допълнителна  информация  може  да  бъде  предоствена  и  оглед  на  мястото  на 
изпълнение, може да бъде извършван всеки работен ден след предварителна заявка на 
телефон: 02/9732716 или м.тел: 0887301055 с лице за контакт – г-жа Елена Симеонова.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ 
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

гр. София 1528, Бул.”Искърско шосе” № 11

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
За  строителство  с  предмет  и  обект: „Строителни  и  монтажни  работи  на  електрическа 
инсталация  свързани  с  подмяна  и  реконструкция  на  съществуващо  електрическо 
захранване и електрически съоръжения на  територията на ЦПР-БАН” 

Наименование:             Тип/Марка:               Описание: К-во: М.ед:
/
І.  Строителни  и  монтажни  работи  на  електрическа  инсталация 
свързани  с  подмяна  и  реконструкция  на  съществуващо 
електрическо  захранване  и  електрически  съоръжения  на 
територията на ЦПР-БАН.

1. Демонтаж  на  стар  маслен  кабел  от  ГРТ  сграда  №20  –  до 
административна сграда №19

2. Монтаж на нов кабел от ГРТ сграда №20 до административна 
сграда № 19 - 4 х 55 кв - САВТ

3. Демонтаж на РТ в сграда № 20 – панцерни предпазители

4. Монтаж на  ново  РТ с  размери  800/1000/200  с  монтирана  в 
него апаратура – автоматични предп. по БДС 60439-1        

5. Демонтаж  и  монтаж  на  съществуващи  етажни  табла  в 
административна  сграда  №  19  –  подмяна  на  панцерни 
предпазители с автоматични

6. Разделяне на отделни електрически токови кръгове етажите 
на   административна сграда №19

7. Подмяна на ел.захранването - външно осветление на сгради 
№. 19 и 20  - 3 х 2.5 кв вкл подмяна на стар кабел с нов СВТ 3 
х 1.5 

8. Подмяна на външни осветителните тела на сгради №. 19 и 20, 
вкл.  Подмяна  на  стари  осветителни  тела  с  нови  - 
енергоспестяващи

9. Превключване на цех – разкройки към трафопост – 20 KV и 
направа на РТ, включващо ново табло на превключване към 
ТР 2, с възможност при аварии да се прехвърли към старото 
ел.захранване

10. Изграждане на ново осветление на цех – Фрези в сграда № 20, 
подмяна  на  старото  осветление  с  ново  луминисцентно 
осветление

- изтегляне на кабел – 3 х 1.5 - нова ел инсталация
- монтаж на 4 бр осветителни тела
11. Подмяна на  ел.оборудване  на  пещ –  прахово  боядисване  и 

включване към ел.захранването, цялостна подмяна на пещта 
и изграждане на обезпрашаваща инсталация

12. Изграждане  на  осветление  в  помещение  на  прахово 
боядисване

13. Изграждане на ново вътрешно осветление на сграда № 6 – 
помещение 6.2

- изтегляне на кабел- нова инсталация със СВТ 3 х 1.5
- монтаж на 4 бр осветителни тела- нови луминисцентни осв 

тела
14. Демонтаж и монтаж на захранващ кабел от трафопост №1 до 

сграда № 3
- направа на конструкция- мачта с височина 2.5 м, монтирана 
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на сграда № 3
- изтегляне на кабел – 4 х 35 кв- изтегляне и подключване
15. Разделяне на отделни кръгове десет стаи на административна 

сграда – втори етаж – независимо захранване на всяка стая. 
16. Проверка  /прозвъняване/  на  стайните  инсталации,  при 

необходимост направа на нова с кабел канли.
17. Подмяна на стари осв.тела на адм сграда – администрация – 

ет.2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А

От………………………………………………………………с ЕИК……………………… 
представлявано от ...............................................................................................................

/ наименование на участника/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Представяме ценовата си оферта за строителство  за обект:  „Строителни и монтажни 
работи  на  електрическа  инсталация  свързани  с  подмяна  и  реконструкция  на 
съществуващо електрическо захранване и електрически съоръжения на  територията на 
ЦПР-БАН” в гр.София 1000, бул. “Искърско шосе” № 11

№ Описание на
видовете СМР и други 

дейности

Мярка Количество

1 2 3 4
1 Демонтаж  на  стар  маслен 

кабел от ГРТ сграда №20 – 
до административна сграда 
№19

90 м

2 Монтаж  на  нов  кабел  от 
ГРТ  сграда  №20  до 
административна сграда № 
19 - 4 х 55 кв - САВТ

90 м

3 Демонтаж на РТ в сграда № 
20– панцерни предпазители

1 бр

4 Монтаж  на  ново  РТ  с 
размери  800/1000/200  с 
монтирана  в  него 
апаратура  –  автоматични 
предп. по БДС 60439-1        

1 бр

5 Демонтаж  и  монтаж  на 
съществуващи  етажни 
табла в   административна 
сграда № 19

3 бр

6 Разделяне  на  отделни 
електрически  токови 
кръгове  етажите  на 
административна  сграда 
№19

3 бр

7 Подмяна  на 
ел.захранването  -  външно 
осветление на сгради №. 19 
и  20   -  3  х  2.5  кв  вкл 
подмяна  на  стар  кабел  с 
нов СВТ 3 х 1.5 

300 М



8 Подмяна  на  външни 
осветителните  тела  на 
сгради  №.  19  и  20,  вкл. 
Подмяна  на  стари 
осветителни  тела  с  нови  - 
енергоспестяващи

10 Бр

9 Превключване  на  цех  – 
разкройки към трафопост – 
20  KV  и  направа  на  РТ, 
включващо  ново  табло  на 
превключване към ТР 2,  с 
възможност при аварии да 
се  прехвърли  към  старото 
ел.захранване

1 Бр

10 Изграждане  на  ново 
осветление на цех – Фрези в 
сграда  №  20,  подмяна  на 
старото  осветление  с  ново 
луминисцентно осветление
-изтегляне на кабел – 3 х 1.5 
нова ел инсталация
-монтаж  на  4  бр 
осветителни тела

40

4

М

Бр

11 Подмяна  на  ел.оборудване 
на  пещ  –  прахово 
боядисване  и  включване 
към  ел.захранването, 
цялостна  подмяна  на 
пещта  и  изграждане  на 
обезпрашаваща 
инсталация

1

12 Изграждане  на  осветление 
в  помещение  на  прахово 
боядисване

10 Бр

13 Изграждане  на  ново 
вътрешно  осветление  на 
сграда № 6 – помещение 6.2
-изтегляне  на  кабел-  нова 
инсталация със СВТ 3 х 1.5
-монтаж  на  4  бр 
осветителни  тела  -  нови 
луминисцентни осв тела

50

4

М

Бр

14 Демонтаж  и  монтаж  на 
захранващ  кабел  от 
трафопост №1 до сграда № 
3
- направа на конструкция- 
мачта  с  височина  2.5  м, 
монтирана на сграда № 3
- изтегляне на кабел – 4 х 35 
кв-  изтегляне  и 
подключване

1

50

Бр

М



15 Разделяне  на  отделни 
кръгове  десет  стаи  на 
административна  сграда  – 
втори  етаж  –  независимо 
захранване на всяка стая. 

200 М

17 Проверка  /прозвъняване/ 
на  стайните  инсталации, 
при  необходимост  направа 
на нова с кабел канли

10 Бр

16 Подмяна на стари осв.тела 
на  адм  сграда  – 
администрация – ет.2

10 Бр

ЦЕНА:............... (.......................................................................................................) без ДДС 

Срок за изпълнение на поръчката.............................................................................(дни)

Гаранционен срок ..............................................................................(месеца)

Декларирам, че съм съгласен предложената от мен цена за строително-монтажни работи да се  
разплаща по следния начин и срок на плащане:

(а)  -   40% - аванс до 20 дни от подписване на договора;

(б)  -  30  %  -  след  полагане  на  кабелите  и  подписване  на  двустранен  приемо  – 
предавателен протокол;
(в)  -  30  %  -  окончателно  след  подписване  на  двустранен  приемо  –  предавателен 
протокол акт обр. 19.

Указания за попълване на ценовата оферта:
Ценовата оферта следва да бъде изготвена въз основа на количествената сметка посочена в  
техническата  спецификация  на  Заданието  -  Приложение  №1.  Въз  основа  на  Заданието  
участникът трябва да посочи предлагана от него цена.

Забележка: Цената се посочват без ДДС.
Важно:   Не се допускат до разглеждане оферти с цена надвишаваща  посочената в чл.14 ал.5 т.1   
от   Закона за обществените поръчки /ЗОП/   стойност без ДДС  .  

Дата …………..2013 год. Име, подпис и печат:


	ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

