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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. „Гурко” № 6, Ви кани да участвате в 

процедура за избор на изпълнители за сключване на договори с предмет: „Ремонт на помещения на 

КРС, находящи се в град Враца, при следните обособени позиции: 

Позиция I: „Смяна на дограми”;  

Позиция II: „Смяна на електрическа инсталация”. 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да 

подготвите своите оферти за участие в процедурата. 

Участниците в процедурата следва да се съобразят с всички указания, образци, условия и 

изисквания, представени в документацията.  

Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за регулиране на 

съобщенията: гр. София, ул. „Гурко” № 6, в срок до 17:30 ч. на 04.11.2013 г.  

На първо място ще бъде класиран участникът, чието предложение отговаря напълно на 

посочените технически изисквания на Възложителя и който e предложил най-ниска цена за 

изпълнение на поръчката. 

 

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към: 

Ивайло Марков – Комисия за регулиране на съобщенията, гр.Враца, ул. „Софроний  Врачански” 

№ 6, ет. 2, ст. 5, тел. 092 624 626, 0884 987 039,  e-mail: imarkov@crc.bg 

 

 

 

София, 2013 г. 
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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 
образци, условия и изисквания, представени в документацията от Възложителя. 

 
РАЗДЕЛ II 
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
2.1. Предмет на поръчката е извършване на ремонт на помещения на КРС, находящи се в 

град Враца, при следните обособени позиции: 
           Позиция I: „Смяна на дограми”;  
           Позиция II: „Смяна на електрическа инсталация”. 

 
2.2. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) разполага с помещения в гр. Враца, ул. 

„Софроний Врачански” № 6, ет. 2, стаи 5 и 6, в които се помещава офисът на отдел „Териториално 
звено Враца” („ТЗ Враца”).  

  
2.3. Позиция I. „Смяна на дограми” 
 
2.3.1. Описание на обекта за ремонт. 
В помещенията на отдел „ТЗ Враца” има стара дървена дограма, състояща се от еднотипни 

прозорци по вид и входни врати. 
Дограмите на прозорците и вратите са представени на фиг. 1, 2. 
 

       
            Фиг. 1             Фиг. 2 

 
 

2.3.2. Предмет на поръчката. 
 

Предметът на поръчката по обособената позиция  включва подмяна на стара дървена 
дограма с  PVC дограма и обхваща следните дейности: 

a. Демонтаж на 5,12 кв.м. дограма в стая № 5; 

b. Демонтаж на 2,56 кв.м. дограма в стая № 6; 
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c. Демонтаж на 10,2 м. дървена окантовка на дограма в стая № 5; 

d. Демонтаж на 10,2 м. дървена окантовка на дограма в стая № 6; 

e. Демонтаж на 5,0 м. дървени корнизи в стая № 5; 

f. Демонтаж на 2,8 м. дървени корнизи в стая № 6; 

g. Демонтаж на 2,5 кв.м. интериорна врата в стая № 5; 

h. Демонтаж на 2,5 кв.м. интериорна врата в стая № 6; 

i. Демонтаж на метална решетка на интериорна врата в стая № 5; 

j. Демонтаж на метална решетка на интериорна врата в стая № 6; 

k. Демонтаж на 4 кв. м. повредено подово покритие (ламинат) в стая № 6; 

l. Изхвърляне на строителни отпадъци; 

m. Доставка и монтаж на около 5 кв.м. PVC дограма в стая № 5; 

n. Доставка и монтаж на около 3 кв.м. PVC дограма в стая № 6; 

o. Обръщане(подмазване) след монтиране на дограмата в стая № 5 и 6; 

p. Доставка и монтаж на около 11 м. PVC окантовка на дограма в стая № 5; 

q. Доставка и монтаж на 11 м. PVC окантовка на дограма в стая № 6; 

r. Доставка и монтаж на около 5,0 м. PVC корнизи в стая № 5; 

s. Доставка и монтаж на около 3,0 м. PVC корнизи в стая № 6; 

t. Доставка и монтаж на около 2,5 кв.м. PVC интериорна врата в стая № 5; 

u. Доставка и монтаж на около 2,5 кв.м. PVC интериорна врата в стая № 6; 

v. Обръщане (подмазване) след монтиране на вратите в стая № 5 и 6; 

w. Монтаж на метална решетка на интериорна врата в стая № 5; 

x. Монтаж на метална решетка на интериорна врата в стая № 6; 

y. Монтаж на около 4 кв. м. подово покритие (ламинат) в стая № 6; 
 

2.4. Позиция II. „Смяна на електрическа инсталация” 
 
2.4.1. Описание на обекта. 
Електрическата инсталация в помещенията, използвани от отдел „ТЗ Враца” е изградена 

около седемдесетте години на миналия век. За електрическата инсталация са използвани 
проводници с малко сечение и текстилна изолация. В двете помещения са монтирани общо 3 броя 
ел. контакти (фиг. 3, 4).  

В стаи № 5 и 6 са разположени съответно 4бр. и 3 бр.  работни места на служители от отдел 
„ТЗ Враца”. 

 

     
                               Фиг. 3                                                                      Фиг. 4 
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2.4.2. Предмет на поръчката: 
  

 Изграждане на нова кабелна линия между главното ел. табло на етажа и локално ел. 
табло за отдел „ТЗ Враца”; 

  Изграждане в стаи № 5 и 6 на  нова електрическа инсталация н.н. 
За стая № 5 да се изградят 4 токови кръга – за осветление, климатик и  за 4 бр. работни 
места. 
За стая № 6 да се изградят 2 токови кръга – за 3 бр. работни места и за технологични 
нужди. 

 
Предметът на поръчката по тази обособена позиция обхваща следните дейности:  
a. Демонтаж на 30 м. ел. кабели в стая № 5; 
b. Демонтаж на 15 м. ел. кабели в стая № 6; 
c. Демонтаж на 2 бр. ел. контакти в стая № 5; 
d. Демонтаж на 2 бр. ел. контакти в стая № 6; 
e. Изхвърляне на строителни отпадъци; 
f. Доставка и монтаж на ел. кабели в стая № 5; 
g. Доставка и монтаж на ел. кабели в стая № 6; 
h. Доставка и монтаж на 1 бр. локално ел. табло с автоматични предпазители и 1 бр. 

дефектнотокова защита; 
i. Доставка и монтаж на 25 м. PVC канали за външно полагане на кабели от етажно ел. 

табло до помещенията; 
j. Доставка и монтаж на 25 м. ел. кабели от етажно ел. табло до помещенията; 
k. Доставка и монтаж на 22 бр. ел. контакти в стая № 5, обособени в 4 бр. работни места 

по 5 контакта и два самостоятелни; 
l. Доставка и монтаж на 20 бр. ел. контакти в стая № 6, обособени в 3 бр. работни места 

по 5 контакта и пет самостоятелни. 
   

  2.5. Дейностите следва да се извършат при спазване на Техническите изисквания на 
Възложителя. 

  2.6. Възложителят ще предостави на Изпълнителите за своя сметка електрическа енергия и 
вода от наличните инсталации на обекта за ползване по време на изпълнението на поръчката. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  

 
І.   Минимални изисквания към участниците: 
 
3.1. Представяне на списък на изпълнените договори с предмет, аналогичен на този по 

съответната позиция, по която участникът подава оферта. Минимално изискване - през последните 3 
(три) години да са били изпълнени поне 3 (три) такива договора.  

3.2. Представяне на списък на специалистите, обучени и правоспособни за извършване на 
дейностите по изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:  

 най-малко един правоспособен специалист за дейността монтаж на дограми (По позиция I); 

 най-малко един правоспособен електротехник, обучен и правоспособен за работа с 
електрически съоръжения до 1000 V (По позиция II). 

3.3. Представяне на протокол за оглед на обекта. 
След оглед на обекта Изпълнителят изготвя детайлна количествено-стойностна сметка за 

дейностите и материалите, необходими за изпълнение на поръчката (за всякa еднa от позициите). 
3.4. При изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на 

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

3.5. При изпълнение на ремонтните дейности Изпълнителят се задължава да спазва всички 
изисквания съгласно сертификатите и инструкциите на използваните материали и продукти 
(инструкции за употреба, инструкции за монтаж и др.). 
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ІІ. Минимални изисквания към изпълнението на поръчката: 
 
По позиция  I. „Смяна на дограми” 

 
1. Демонтаж на 7,68 кв.м дървени дограми. 
2. Демонтаж на 20,4 м. дървена окантовка на дограма. 
3. Демонтаж на 7,8 м. дървени корнизи: 
4. Демонтаж на 5,0 кв.м. интериорни врати. 
5. Изхвърляне на строителни отпадъци. 
6. Доставка и монтаж на около 8.0  кв.м. PVC дограма: 

a. дограма – кафяв цвят, петкамерна; 
b. стъкло – нискоемисионно Kа стъкло; 
c. дограмите да са с двуосно отваряне; 
d. поставянето на дограмите да бъде точно по контура без луфтове; 
e. обръщане(подмазване) след монтиране на дограмата (при необходимост). 

7. Доставка и монтаж на около 21  м. PVC окантовка на дограма: 
a. окантовката на дограма – кафяв цвят; 
b. поставянето на окантовката на дограмите да бъде точно по контура без луфтове. 

8. Доставка и монтаж на около 7,8 м. PVC корнизи: 
a. PVC корнизи – кафяв цвят; 
b. поставянето на PVC корнизи да бъде точно по контура без луфтове. 

9. Доставка и монтаж на 5,0 м. PVC интериорни врати: 
a. интериорни врати – кафяв цвят, мин. I качество; 
b. поставянето на интериорните врати да бъде точно по контура без луфтове; 
c. Вратите да бъдат оборудвани с брави със секретно заключване. 

 10. Монтаж на 4 кв. м. подово покритие (ламинат) в стая № 6: 
a. подовото покритие с цвят, съответстващ на останалата площ; 
b. поставянето на подовото покритие да бъде точно по контура без луфтове; 
c. да не се оставят следи от частичната замяна на подовото покритие. 
 

Количествата на вложените при ремонта материали ще се основават на детайлната 
количествено-стойностна сметка, изготвена от Изпълнителя при първоначалния оглед на 
обекта. 
 

По позиция II: „Смяна на електрическа инсталация” 
 

1. Демонтаж на 45 м. ел. кабели в стаи № 5,6; 
2. Демонтаж на 4 бр. ел. контакти в стая № 5,6; 
3. Изхвърляне на строителни отпадъци; 
4. Доставка и монтаж на ел. кабели; 
a. Изграждане на връзка между етажно електрическо табло в коридора и локално 

електрическо табло в стая № 5; 
b. Изграждане на 6 бр. електрически кръгове – 1 бр. за осветление, 2 бр.  за контакти 

(работни места) в стая № 5,  1 бр. за контакти общо назначение в стая № 5, 1 бр.  за 
контакти (работни места) в стая № 6 и 1 бр. контакти общо назначение в стая № 6; 

c. Кабела за връзка между електрическите табла – сечение мин. 6,0 кв. мм.; 
d. Кабел за изграждане на електрическите кръгове  – сечение мин. 4,0 кв. мм.; 
e. Кабел за свързване на контактите с електрическите кръгове  – сечение мин. 2,5 кв. 

мм.; 
f. Кабела да е трипроводен – фаза, нула и защитен проводник; 
g. В стая № 5 полагането на кабелите да е вътрешно (скрито); 
h. В стая № 6 се допуска полагането на кабелите да е външно (открито); 
i. В коридора полагането на кабелите да е в канали за външно полагане; 
5. Доставка и монтаж на 35 бр. ел. контакти, обособени в 7 бр. работни места. 
a. Контактите за всяко работно място да са конструктивно обособени в групи по 5 бр. 

всяка; 
b. Групите контакти да са с индивидуален изключвател. 
6. Доставка и монтаж на 7 бр. ел. контакти. 
7. Доставка и монтаж на 1 бр. локално етажно ел. табло:   
a. Таблото да е за външен монтаж (не вграден в стената); 
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b. В таблото да са разположени 6 бр. автоматични предпазители – 5 бр. по 25 А за 
кръговете с контактите и 1 бр. 16 А за осветлението; 

c. В таблото да е разположена 1 бр. дефектотокова защита (на входа). 
 

Пожарната и аварийната безопасност на новоизградената  електрическа инсталация  
трябва да отговаря на нормите съгласно нормативните изисквания за пожарна и аварийна 
безопасност (НИПАБ).(Наредба 3/09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и 
електропроводните линии). 

Количествата на вложените при ремонта материали ще се основават на детайлната 
количествено-стойностна сметка, изготвена от Изпълнителя при първоначалния оглед на 
обекта. 

 
ІІІ. Организационни изисквания 

 
1. Участникът в процедурата извършва задължителен предварителен оглед на обекта с цел 

изготвяне на детайлна количествено-стойностна сметка за дейностите и материалите, необходими 
при изпълнение на поръчката (за всяка една от позициите). 

1.1. Лице за контакт за получаване на допълнителна информация и организиране на огледа 
на обекта: г-н Ивайло Марков - началник отдел „ТЗ Враца”, тел: 092 624 626, моб. тел: 0884 987 039, г-
н Велимир Марковски – инспектор в отдел „ТЗ Враца”, тел: 092 624 707, моб. тел: 0884 987 067 факс: 
092 624 626, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. 

2. По време на изпълнение на поръчката всички товаро-разтоварни дейности, доставки на 
материали, изхвърляне на отпадъци, както и движението на служителите на Изпълнителя в рамките 
на имота на териториалното звено, следва да бъдат предварително съгласувани с  г-н Ивайло 
Марков - началник отдел „ТЗ Враца”. 

3. След приключване на ремонтните дейности обектът се предава на Възложителя почистен, 
без дефекти и във вид, готов за употреба. 

4. При предаване на обекта представители на Възложителя и Изпълнителя подписват 
двустранен приемо-предавателен протокол.  

 
       ІV. Гаранционни изисквания: 
 

1. Гаранционният срок на PVC дограмата (По позиция I) е най-малко 4  (четири) години, 
считано от датата на приемане на извършените дейности (датата на подписване на приемо-
предавателния протокол).  

2. В гаранцията са включени изработка, монтаж и обков на PVC дограмата, херметичност на 
стъклопакета и др. 

3. Гаранционният срок за всички видове строително - монтажни работи е определен 
съгласно изискванията Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 
 4. По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстрани 
появилите се дефекти и/или да замени некачествено вложените материали.  
 

РАЗДЕЛ IV 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертата задължително трябва да съдържа: 

 
4.1 Посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за 

актуално състояние (оригинал или заверено копие), издадено не по-рано от 3 (три) месеца от датата 
на подаване на офертата. 

4.2 Декларация за правоспособност на лицата, които ще извършват дейностите по 
изпълнение на поръчката (монтаж на дограми, съответно работа с електрически съоръжения с 
номинално напрежение до 1000 V).  

4.3 Протокол за оглед на обекта (Приложение 3). 
4.4 Срок за изпълнение на поръчката. 
4.5 Срок на валидност на офертата. 
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4.6 Списък – декларация за екипа от лица за изпълнение на дейностите по поръчката (за 
всяка от позициите). 

4.7 Списък на изпълнените договори с предмет, аналогичен на този по съответната позиция 
(поне три изпълнени договора през последните три години).  

4.8 Декларация за спазване изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. 

4.9 Техническо предложение - изготвя се съгласно приложения Образец на оферта – 
Техническо предложение (Приложение 1) и следва да отговаря на изискванията на настоящата 
документация. 

4.10 Ценово предложение:  
 - в ценовото предложение се посочва общата крайна цена за изпълнение на поръчката и 
цените по видове дейности с включен ДДС.  
 - цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката, вкл. наемане 
на строителна техника, транспорт на строителни материали до мястото на изпълнение на поръчката, 
командировъчни на служители и др.  

- ценовото предложение се изготвя съгласно приложения Образец на оферта - Ценовото 
предложение (Приложение 2). 

 
РАЗДЕЛ V 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, трябва да бъдат със 

срок на валидност най-малко 60 календарни дни. 
 
РАЗДЕЛ VI 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

6.1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в 
запечатан плик. 

6.2. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
Адрес:  
Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6. 
Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката. 

            6.3. Офертите трябва да бъдат изпратени до Комисия за регулиране на съобщенията с 
препоръчано писмо или внесени в деловодството на посочения в т. 6.2. адрес, както и могат да 
бъдат изпратени по e-mail на info@crc.bg в срок до 17:30 ч. на 04.11.2013 г. В случай, че офертата 
бъде представена по e-mail на адрес:  info@crc.bg, то необходимите документи по офертата 
следва да бъдат сканирани. 

             6.4. Оферта, представена след изтичане на крайния срок , не се приема за разглеждане и 
се връща на кандидата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса, съгласно търговската 
регистрация на кандидата. 

 
РАЗДЕЛ VII 
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
7.1. Срокът за изпълнение на поръчката се посочва в общата оферта и не може да бъде по-

дълъг от 21 календарни дни. В случай че участникът кандидатства и по двете позиции, то общия срок 
за изпълнение на дейностите и по двете позиции следва да е не повече от 21 календарни дни.   

7.2. Дейностите за изпълнение на поръчката, следва да бъдат извършвани с начален час 
09:00 ч. и краен час 17:30 ч.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@crc.bg
mailto:info@crc.bg
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                  Приложение № 1 
                                                                                                                      Образец на оферта 

 
ОФЕРТА 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата) 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника, ЕИК/ 
представлявано от: 
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена/  
 
в качеството му на: …………………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 
 
л.к. № ………………… издадена на ………………… от  ..…………………………... 
 
адрес по регистрация : 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция: 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
телефон/ факс: ……………………………. 
 
e-mail : …………………………………….. 
 

1.Предлагаме да извършим: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(посочва се позицията/позициите, по които участникът кандидатства)  

2. Гаранционният срок включва:…………………………………………………………… 
 3. Срокът за изпълнение на поръчката  е ……………….. дни от датата на подписване на 
договора (не повече от 21 календарни дни). 

4. Офертата ни е валидна ………….календарни дни, считано от датата на отваряне на същата 
от Възложителя (не по-малко от 60 календарни дни). 

5. Място на изпълнение на предмета на поръчката – помещения на КРС в гр. Враца,                
ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2, стаи №№ 5 и 6, в които се помещава офисът на отдел 
„Териториално звено Враца”.  

6. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, както и 
дела на тяхното участие. 

 
Дата: ……………… 2013 г.                              УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

                             (подпис, печат) 
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                                       Приложение № 2 
                                                                                                                      Образец на оферта 

 
ОФЕРТА 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата) 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника, ЕИК/ 
представлявано от: 
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена/  
 
в качеството му на: …………………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 
 
л.к. № ………………… издадена на ………………… от  ..…………………………... 
 
адрес по регистрация : 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
 
адрес за кореспонденция: 
…………………………………………………………………………………………… 

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./ 
телефон/ факс: ……………………………. 
 
e-mail : …………………………………….. 
 
 

1.  Цената ни за изпълнение на поръчката с предмет: 
  

………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………… e:  
 

 …………………………. (…………) лв. без ДДС  
  
 …………………………. (…………) лв. с ДДС  

2. Ценовото ни предложение за изпълнение на поръчката по видове дейности и количество е 
както следва:  

 
Позиция I:.„Смяна на дограми и врати” 

 
 

 Дейности по изпълнение на поръчката Количество Цена, лв. 
без ДДС 

Цена, лв. 
с ДДС 

1. Демонтаж на дървени дограми  ……….кв.м   

2. Демонтаж на дървена окантовка на дограма  ………….м   
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3. Демонтаж на дървени корнизи  ………….м   

4. Демонтаж на интериорни врати  ……….кв.м   

5. Изхвърляне на строителни отпадъци    

6. Доставка и монтаж на дограма  ……….кв.м   

7. Доставка и монтаж на PVC окантовка на 
дограма 

………….м   

8. Доставка и монтаж на PVC корнизи  ………….м   

9. Доставка и монтаж на PVC интериорни врати  ……….кв.м   

10. Монтаж на подово покритие (ламинат)  
 

……….кв.м   

Обща цена за изпълнение на поръчката: 
  

 
Позиция II: „Смяна на електрическа инсталация” 

 

 Дейности по изпълнение на поръчката Количество Цена, лв. 
без ДДС 

Цена, лв. 
с ДДС 

1. Демонтаж на ел. кабели  ………….м   

2. Демонтаж на ел. контакти  бр.   

3. Изхвърляне на строителни отпадъци     

4 Доставка и монтаж на ел. кабели 6,0 кв. мм. ………….м   

5. Доставка и монтаж на ел. кабели 4,0 кв. мм. ………….м   

6. Доставка и монтаж на ел. кабели 2,5 кв. мм. ………….м   

7. Доставка и монтаж на локално етажно ел. 
табло 

бр.   

8. Доставка и монтаж на PVC канали за външно 
полагане на кабели 

………….м   

9. Доставка и монтаж на контакти, обособени в 
работни места по 5 бр. всяко 

бр.   

10. Изграждане на електрически кръгове и 
конфигуриране на ел. мрежата 

бр.   

Обща цена за изпълнение на поръчката: 
  

 

 
Цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката, вкл. наемане 

на строителна техника, транспорт на строителните материали до мястото на изпълнение на 
поръчката, командировъчни на служители  и др.  

 

 
Дата: ……………… 2013 г.                              УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

                                (подпис, печат) 
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 Приложение № 3 
 
 

ПРОТОКОЛ  ЗА ОГЛЕД 

 

на помещения на КРС, находящи се в град Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2, 

стаи №№ 5 и 6, в които се помещава офисът на отдел „Териториално звено Враца” 

 
 

По обособена позиция:……………………………………………………………………. 
 
Долуподписаният (те): .................................................................................................. … 
 

...........................................................................................................................................................  
 
Представляващ (и)…................................................................................................................ ….. 
 
...........................................................................................................................................................  
(в случай че огледът се извършва от лице, което не представлява участника по закон, е 
необходимо представяне на надлежно пълномощно, което се прилага към настоящия протокол)  
 

Декларирам (е), че на .............................. 2013 г. посетих (ме) и огледах (ме) обект   
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  
дата: ................... 2013 г.  Подпис: ......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 


