
"ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ" ЕООД

( наименование на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният, инж. Йордан Йорданов, в качеството си на Управител на
"Термоконтрол сървиз" ЕООД, ЕИК 114596369, със седалище и адрес на управление: 5800 
Плевен, ул. "Иван Вазов" № 58 и адрес за кореспонденция: 5800 Плевен, ул. "Георги 
Бенковски" № 28, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: Обособена позиция № 8 - Изготвяне оценка на съответствие на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с административен адрес: 
гр. София, район "Слатина", ул. "Коста Лулчев" № 25, бл. 263" (по обособена позиция 
№4)

(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

1. Дейностите, които ще извършим за изпълнение на поръчката са:

• Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и издаване 
Разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ.

• Изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част «Енергийна 

ефективност», чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ.

• Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 

166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за 

въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, 

ал.1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството;

- изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и 

техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по 

време на строителството;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 

строителството;
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- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с

нормите за безопасност;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР;

• Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за 

безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба 

№3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

• Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и 

ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при 

съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството;

• Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен 

срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, 

РСПБС, Инспекция по труда;

• Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа 

на строителството съгласно чл.5, ал.З от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи.

• Предоставяне пред Възложителя на тримесечни отчети и окончателен 

отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително -  

монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от 

строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените 

документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно 

необходимите мерки за решаването им.

• Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, 

за издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация, включително



всички видове технически и енергийни паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите.

• Внасяне на съответните окончателни доклади в Общинската администрация

2. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата 
техническа оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на 
отделните дейности:

2.1. Срок за изготвяне комплексни доклади за съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите за всеки конкретен обект

10 /словом: десет/ календарни дни (не повече от 15 календарни дни).

2.2. Срокът за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен 
протокол обр.15 и внасяне на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение 
за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация

10 /словом: десет/ календарни дни (не повече от 15 календарни дни).

Дата: 24.01.2019 г. Подпис и печат:!



ОБРАЗЕЦ  №  2

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
v

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният, инж. Йордан Йорданов, в качеството ми на Управител на
"Термоконтрол сървиз" ЕООД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район "Слатина", във връзка с "Националната 
програма за енергийна ефективност" по Обособена позиция № 8 -  "Изготвяне оценка 
на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда 
с административен адрес: гр. София, район "Слатина", ул. "Коста Лулчев" № 25, бл. 263" 
(по обособена позиция 4)"

(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М :

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.
->.*« е /  к

24.01.2019 г.

(дата на подписване)

Декларатор: 

инж. Йордан Йо

ч * к%

д а / /
:Щравител



О БРА ЗЕЦ  №  3

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за срок на валидност на офертата

Долуподписаният, инж. Йордан Йорданов, в качеството ми на Управител на
"Термоконтрол сървиз" ЕООД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район ’’Слатина", във връзка е "Националната 
програма за енергийна ефективност" по Обособена позиция № 8 -  "Изготвяне оценка 
на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда 
е административен адрес: гр. София, район "Слатина", ул. "Коста Лулчев" № 25, бл. 263" 
(по обособена позиция 4)"

(изписва се обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително, считано от датата 
определена за краен срок за получаване на оферти.

Дата: 24.01.2019 г.

h

%• < ф
Декларатор!/^

■у -



ОБРАЗЕЦ  № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният, инж. Йордан Йорданов, в качеството ми на Управител на
"Термоконтрол сървиз" ЕООД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район "Слатина", във връзка с "Националната 
програма за енергийна ефективност" по Обособена позиция № 8 -  "Изготвяне оценка 
на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда 
с административен адрес: гр. София, район "Слатина", ул. "Коста Лулчев" № 25, бл. 263" 
(по обособена позиция 4)"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

(изписва се обособената позиция)

[24.01.2019 г.]

Известна ми е отговорността по чл. 313 о



О БРАЗЕЦ  №  5

ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. с ПМС 282

от 19.10.2015 на МРРБ.

Долуподписаният, инж. Йордан Йорданов, ЕГН лична карта №
, изд. на 0 , в качеството ми на Управител на

"Термоконтрол сървиз" ЕООД с ЕИК 114596369, със седалище и адрес на управление: 5800 
Плевен, ул. "Иван Вазов" № 58 и адрес за кореспонденция: 5800 Плевен, ул. "Георги 
Бенковски" № 28 -  участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район "Слатина", във връзка с "Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" по Обособена 
позиция № 8 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 
време на строителството на "Сграда с административен адрес: гр. София, район 
"Слатина", ул. "Коста Лулчев" № 25, бл. 263" (по обособена позиция 4)".

(изписва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

В случай, че бъда определен за изпълнител, в качеството си на представляващ 
горепосоченият участник съм в състояние да осигуря предложения материален и човешки 
ресурс за изпълнение на поръчката, като в съответния момент няма да бъда ангажиран в 
други дейности на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Дата: 24.01.2019 г. Декларатор: 

инж. Йордан



О БРА ЗЕЦ  №  7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният, инж. Йордан Йорданов, ЕГН , адрес: 5800
Плевен, ул. "Иван Вазов" № 58, в качеството си на Управител на "Термоконтрол сървиз" 
ЕООД, ЕИК 114596369, със седалище и адрес на управление 5800: Плевен, ул. "Иван Вазов" 
№ 58 и адрес за кореспонденция: 5800 Плевен, ул. "Георги Бенковски" № 28

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район "Слатина", във връзка с "Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета е 
ПМС № 18/02.02.2015 г. по Обособена позиция № 8 - "Изготвяне оценка на съответствие 
на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с 
административен адрес: гр. София, район "Слатина", ул. "Коста Лулчев" № 25, бл. 263" (по 
обособена позиция 4), предоставям следният списък на всички задължени лица по 
смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОИ:

лицата, които представляват участника или 
кандидата са:

Йорда! Йорданов

лицата, които са членове на управителни и 
надзорни органи на участника или 
кандидата са:

Неприложимо

други лица със статут, който им позволява 
да влияят пряко върху дейността на 
предприятието по начин, еквивалентен на 
този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните 
органи са:

Неприложимо

Дата: 24.01.2019 г. 
гр. Плевен

____ Л

Декларатор:
I



ОБРАЗЕЦ № 7A

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица

и техните действителни собственици

Подписаният: ИНЖ. ЙОРДАН 1 ' ЙОРДАНОВ

(три имена)

в качеството си на УПРАВИТЕЛ 

(длъжност)

на "ТЕРМОКОНТРОЛСЪРВИЗ” ЕООД

(наименование на участника, подизпълнителя, член на неперсонифицирано обединение)

с ЕИК: 114596369, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: 
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район "Слатина", във връзка с "Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с 
ПМС № 18/02.02.2015 г. по обособена позиция № 8 - "Изготвяне оценка на съответствие 
на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с 
административен адрес: гр. София, район "Слатина", ул. "Коста Лулчев" № 25, бл. 263" (по 
обособена позиция 4)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р И Р А М :

Представляваният от мен участник:

1. Б/He е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/He е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в 
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. €ъм/Не съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим.



4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. (Неприложимо) от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим.

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 
2 от Заключителните разпоредби на същия.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 
седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Дата: 24.01.2019 г. 

ДЕКЛАРАТОР:

инж. Йордан Йорданоб>



ОБРАЗЕЦ  №  6A

"ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ" ЕООД

( наименование на участника )

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне 
оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 
"Сграда с административен адрес: гр. София, район "Слатина", ул. "Коста Лулчев" № 25, 
бл. 263" (по обособена позиция 4).

(изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура, предлагаме да 
изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционен проект без ДДС;

710.00 лв.

(словом) лв.: седемстотин и десет лева

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционен проект с ДДС;

852.00 лв.

(словом) лв.: осемстотин петдесет и два лева

Упражняване на строителен надзор по време на строителството без ДДС;

3 900,00 лв.

(словом) лв.: три хиляди и деветстотин лева

Упражняване на строителен надзор по време на строителството с ДДС;

4 680,00 лв.

(словом) лв.: четири хиляди шестстотин и осемдесет лева 

Обща стойност на поръчката, без ДДС: 4 610,00 лв.

(словом) лв. : четири хиляди шестстотин и десет лева



Обща стойност на поръчката с ДДС:
(словом) лв.:

5 532,00 лв.
пет хиляди петстотин тридесет и два лева

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

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на 
договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата: 24.01.2019 г.

(инж. Йордан Йорданов ̂ ^^справител)


