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Приложение № 1 

НА ВНИМАНИЕТО  

НА АЛКИН НЕБИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ          

 

 

О Ф Е Р Т А 

за участие в пазарна консултация с предмет: 

„Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на 

туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“ 

 

 

От: „Техно-енерджи“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Илиенско 

шосе“, № 8 тел.: 02/8109207, факс: 02/8109179, e-mail: office@kipi.bg 

ЕИК/БУЛСТАТ: 812233671, ИН по ЗДДС: BG812233671  

Представлявано от Димитър Златинов Хрусафов 

в качеството си на: управител 

 

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в пазарна консултация с 

предмет „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с 

изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“. 

1. Срокът на валидност на нашата оферта е 90 (деветдесет) календарни дни, 

считано от посочения за краен срок за получаване оферти. 

2. Стойност на разходите за СМР съгласно Приложение № 3:  

„Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на 

туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“    
 

81 293,00 /осемдесет и една хиляди двеста деветдесет и три лева и нула стотинки/ лв. без ДДС 

или  

 

97 551,60 /деветдесет и седем хиляди петстотин петдесет и един лева и шестдесет стотинки/ 

лв. с ДДС; 

 

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на всички 

дейности с включен транспорт и др. разходи. 

3. Декларирам, че при изготвяне на настоящата оферта са спазени всички 

разпоредби на действащото законодателство и изискванията на Възложителя, представени в 

Техническата спецификация (Приложение № 2). 

4. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

- представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по 

вписванията/Регистър БУЛСТАТ/Регистър на ЮЛНЦ към Агенция за вписване с 

ЕИК/БУЛСТАТ: 812233671 или за чуждестранни лица ………………….……..; 

- 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 











№ НАИМЕНОВАНИЕ Мярка
Количес

тво

Ед. цена 

без ДДС 

Стойност

без ДДС

Ед. Цена

с ДДС

Стойност

с ДДС

А
Дейности по оформяне на прилежащо 

пространство покрай екопътеката

1

Почистване на терена от всички отпадъци, поникнала 

зашумена храстова и дървесна издънкова растителност, 

вкл. пренос, натоварване и транспорт на разстояние до 

5.00км 

м3

15,00 11,00 165,00 13,20 198,00

2
Подравняване на терен за оформяне на кътове за отдих 

на определените места
м2

150,00 2,00 300,00 2,40 360,00

3
Доставка и разнасяне с валиране  на трошенокаменна 

настилка (филц - 5-25мм) мин. 5см
м3

20,00 40,00 800,00 48,00 960,00

Общо за Дейности по оформяне на прилежащо 

пространство покрай екопътеката:
1 265,00 1 518,00

Б Изграждане на  площадка за игра на деца   

1
Изкоп за оформяне на легло на площадката за игра на 

деца - 20м2
м3

7,00 9,00 63,00 10,80 75,60

2
Доставка и полагане на трошенокаменна основа 

(смесена фракция - 20-60мм) - средно 10см
м3

2,00 40,00 80,00 48,00 96,00

3

Доставка и полагане на хумусна пръст  за площадка за 

игра на деца, вкл. подравняване - осреднено 20см 

дълбочина
м3

4,00 10,00 40,00 12,00 48,00

4

Доставка и засяване на тревна смес за терени, 

подложени на утъпкване и засенчване при норма 

40кг/дка, вкл. агроподготовка

м3
20,00 3,50 70,00 4,20 84,00

Общо за Изграждане на  площадка за игра на 

деца: 253,00 303,60

Г
Дейности по ремонт на съществуваща чешма, 

вкл. облицовка и монтаж на дървени седалки
бр.

1,00 1 200,00 1 200,00 1 440,00 1 440,00

Д Елементи на екстериорното обзавеждане

1

Доставка и монтаж на комбинирана люлка (Приложение 

№14), тип махало за игра на деца от 0 до 12 години, вкл. 

информационна табела (приложение №2)

бр.

1,00 550,00 550,00 660,00 660,00

2
Доставка и монтаж на беседка, тип "ловна колиба",

вкл.бетонова основа - приложение №15
бр.

1,00 830,00 830,00 996,00 996,00

3
Доставка и монтаж на беседка, вкл. бетонова основа и

фундиране (приложение №4)
бр.

1,00 2 500,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00

4
Доставка и изграждане на каменно огнище (приложение

№8)
бр.

1,00 55,00 55,00 66,00 66,00

5

Доставка и монтаж на дървени пейки с метална

конструкция - дължина 1,80м, вкл. бет. фундиране

(приложение №9)

бр.
2,00 200,00 400,00 240,00 480,00

6
Доставка и монтаж на моноблок (маса с пейки) - тип

"пикник" - приложение №10
бр.

1,00 350,00 350,00 420,00 420,00

7

Доставка и монтаж на сглобяемо барбекю от бетонови

елементи - ориент. размери 90х60х190см (приложение

№7)

бр.
1,00 500,00 500,00 600,00 600,00

8
Доставка и монтаж на метални стойки с капак за чували 

за смет (приложение №12)
бр.

5,00 42,00 210,00 50,40 252,00

9
Доставка и монтаж на информационна табела 

(приложение №11)
бр.

1,00 500,00 500,00 600,00 600,00

10
Доставка и монтаж на туристически жалони 

(приложение №13)
бр.

4,00 45,00 180,00 54,00 216,00

Общо за Елементи на екстериорното 

обзавеждане: 6 075,00 7 290,00

Е
Реконструкция на съществуваща асфалтова 

настилка по част от алея 

1 Техническо фрезоване м2 2 900,00 2,00 5 800,00 2,40 6 960,00

2  Битумен разлив м2 2 900,00 2,00 5 800,00 2,40 6 960,00

3 Асфалтобетон плътен пласт- 4cm м2 2 900,00 21,00 60 900,00 25,20 73 080,00

Общо за Реконструкция на съществуваща 

асфалтова настилка по част от алея: 72 500,00 87 000,00

ВСИЧКО: 81 293,00 97 551,60

Приложение № 3

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: "Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в 

Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат - етап 2"

Забележка:  Предложените единични цени да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.
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