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           Приложение  6 

 

Възложител- ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП 

Наименование на поръчката - Доставка на строителни материали за ремонт по заявки 
Обект на поръчката - ДОСТАВКА (покупка)  Предмет на поръчката - Строителни материали  

Прогнозна стойност на поръчката - 15000 лв. без ДДС Срок за изпълнение - до един ден от подаване на заявката  Срок на договора- 

Договорът се сключва за срок до 31.12.2018г., с опцията ако финансовият ресурс не е изчерпан, действието му да продължи до 

изчерпването му или сключване на нов договор за същата поръчка през 2019 година, което настъпи по-рано. 

Начин на възлагане - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП) 

Открита с Решение № ЗОП-2018-15-1/27.07.2018 г. на Директора  

  

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

 

1. Наименование на участника  

    ТРИАДА  ООД 

 

2. Седалище и Адрес по търговска регистрация: 

Ггр.Тервел, 9450, ул.Хан Аспарух, № 4 

/град, код, улица № / 

Данни за търговския обект/магазин/представител/брокер: 

 

Адрес гр.Тервел, 9450, ул. Хан Аспарух, №4 

            Гр.Тервел, 9450, ул. Княз Борис Първи, № 40 

/град, код, улица № / 

телефон: 057512139; 2051; 2260   мобилен телефон:0899837001; 

                                                                                                                               0899837002;                                                                          

факс:  057512139                                                                                      0899837003 

E-mail: triada_2002@abv.bg 

 

3. Данни на ръководителя /пълномощника/ 

       Валентин Петров Петров 

                     /трите имена/ 

 

4. Фирмени данни:  

ЕИК  124596517  

 

5. Банкова сметка на участника 

Име на обслужваща банка: УниКредит Булбанк 

IBAN сметка:  чл.2 от ЗЗЛД 

BIC код: UNCRBGSF 

титуляр на сметката:  Триада ООД 

 

Уважаеми Госпожи и Господа,  

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

избора на изпълнител на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме, и че предприятието 

ни отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие и на всички 

нормативни изисквания за изпълнение на дейността предмет на поръчката.  

Основният предмет на дейност на предприятието ни е: добив и продажба на 

дървесина; 

Продажба на строителни материали 

Предлагаме да извършим поръчката в съответствие с изискванията и условията от 

документацията за участие.  
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В случай, че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълним поръчката изцяло и в 

съответствие с изискванията на Възложителя и приложимите законови норми. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи, 

необходими и ще подпишем договора в законовия 30 дневен срок след влизане в сила на 

решението за класиране.  

Заявявам, че съм съгласен писмената кореспонденция между представляваният от мен 

участник и комисията за разглеждане и оценка на офертите и/или упълномощен от нея неин 

член, и/или възложителя, да се осъществява на посочената в офертата електронна поща и 

факс, и/или на тези посочени в досието на участника в търговския регистър. 

Офертата ни съдържа приложимите към нас документи, съгласно изискванията на ЗОП и 

възложителя, посочени в представения списък на изискуемите и представените документи. 

1.Ще изпълним следните изисквания на възложителя: 

 1.1. Място на изпълнение: гр.Тервел 

 1.2. Срок за изпълнение на заявка  - до един ден от подаване на заявката 

1.3. Ще изпълним поръчката в прогнозните количества посочени в техническата 

спецификация, съобразно възложеното ни с конкретна заявка. 

1.4. Изпълнението на поръчката ще извършим според възникналата необходимост и 

при изрично възлагане по заявка от страна на възложителя, в рамките на определеният 

максимален прогнозен финансов ресурс на поръчката. 

1.5. Поръчката ще извършим след изрично възлагане от страна на възложителя чрез 

заявка. Заявки за изпълнение ще приемаме по електронен път по реда и условията на закона 

за електронния документ и електронния подпис, а в изключителни случаи и по телефон. 

Потвърждаване за получаването на електронно изявление, или заявка по телефон, от наша 

страна не е необходимо, за да се смята, че заявката е получено от нас 

1.6. Срок на валидност на предложението ни- 3месеца, считано от датата на подаване 

на офертата. 

1.7.Съгласни сме дължимите към нас суми за изпълнение на поръчката да се заплащат 

в левове по банков път в 30 ( тридесет ) дневен срок след издаване на данъчна фактура и 

приемо-предавателен протокол. Заплащането ще се извършва, съгласно предложените от нас 

единични цени без включено ДДС, като същите няма да бъдат увеличавани до приключване 

срока на действието на договора; 

 1.8. Съгласни сме Възложителят да си запазва правото, в случай, че след провеждане 

на процедурата възникне необходимост от доставка на строителни материали извън 

примерно посочените в техническата спецификация и в рамките на предвидения прогнозен 

ресурс да възложи доставката им, като плащането се извършва по действащи към датата на 

доставка цени, намалени с предложения процент отстъпка в ценовото ни предложение . 

 

 2. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката при спазване изискванията на 

възложителя посочени в техническата спецификация, като доставяме по заявка следните 

прогнозни количества строителни материали: 

  ВИД НА МАТЕРИАЛА 
Прогнозно 

количество 
мярка 

        

  Инертен материал     

1 баластра  5 тон 

2 речен камък 2 тон 

3 ломен камък 1 тон 

4 пясък 5 тон 

5 цимент 500 килограм 

6 хидратна вар 20 килограм 

7 циментови лепила / аналог на  Теракол / 50 килограм 

8 гипс строителен 50 килограм 
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9 фугираща смес 20 килограм 

10 грунд  за стени и под 50 килограм 

11 Грунд за фаянс 50 килограм 

  Покривни и зидарски      

12 керемиди - среден клас 40 кв.метър 

13 цигли - среден клас 40 кв.метър 

14 ондулин 30 кв.метър 

15 битумни плоскости 30 кв.метър 

16 поли карбонатни плоскости до 6 мм 30 кв.метър 

17 плексигласови плоскости до 6 мм 30 кв.метър 

18 тухла - еденичка 250 брой 

19 тухла - двойка 250 брой 

20 тухла - четворка 250 брой 

21 итонг 50 куб.метър 

  дървен материал     

22 талпи 2 куб.метър 

23 дъски 2 куб.метър 

24 ламперия 2 куб.метър 

25 летви 2 куб.метър 

26 Кофражни дъски 2 куб.метър 

27 Оградно пано 2 бр 

  Плоскости     

28 фазер 1 кв.м 

29 гипсо картон 1 кв.м 

30 пластмасови плоскости 1 кв.м 

31 OSB 1 кв.м 

32 шперплат 3 кв.м 

33 технически шперплат 1 кв.м 

  Топлоизалациони материали     

35 стиропор ЕPS 0,5 кв.метър 

36 вата 0,5 кв.метър 

37 фибран NPS 0,5 кв.метър 

38 перлит-100л 1 литър 

  Метали     

39 Арматура гладка 50 килограм 

40 Арматура оребрена 50 килограм 

41 Арматурни заготовки  50 килограм 

42 Плътни профили 50 килограм 

43 Кухи профил  50 килограм 

44 Тръби 50 килограм 

45 Винкел  50 килограм 

46 черна ламарина -0,5мм 100 кв.м 

47 поцинкована ламарина-0,5мм 100 кв.м 

  Заготовки     

48 Строителна скоба 40 брой 

49 бигли 40 брой 

  Оградна мрежа     
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50 
Оградна мрежа -поцинкована стоманизирана / Фи 3мм  

плетка 50х50 височина 220 см / 
100 килограм 

51 
Оградна мрежа -поцинкована   / Фи 3мм  плетка 50х50 

височина 200 см / 
100 килограм 

52 
Оградна мрежа -поцинкована  / Фи 3мм  плетка 50х50 

височина 100 см / 
100 килограм 

53 Оградна мрежа -поцинкована 100 килограм 

54 Кокошкарска мрежа      

  бяла 50 кв.мет 

  бяла поцинкована 50 кв.мет 

  черна 50 кв.мет 

55 Мрежа  рабицова      

  бяла 50 кв.мет 

  бяла поцинкована 50 кв.мет 

  черна 50 кг 

56 Декоративна мрежа 20 кг 

  Тел      

57 бяла 100 килограм 

58 черна 70 килограм 

59 кофражна 50 килограм 

  Гвоздеи,винтове     

60 гвоздей с дължина до 3 см 20 килограм 

61 гвоздей с дължина над 3 см 20 килограм 

62 винт за дърво обикновен до 7 см 50 бр 

63 винт за дърво обикновен от 8 - 12 см 50 бр 

64 винт за дърво обикновен от 13 - 16 см 50 бр 

65 винт за дърво обикновен над 17 см 50 бр 

66 винт обикновен до 5см 50 бр 

67 винт обикновен от 6-10см 50 бр 

68 винт обикновен от 11-15  см 50 бр 

69 винт специален до 10 см 50 бр 

70 винт специален от 11-15  см 50 бр 

71 винт специален  над  15 см 50 бр 

72 Дюбели обикновенни  до 6 мм 50 бр 

73 Дюбели обикновенни  до 12 мм 50 бр 

74 Дюбели обикновенни  над 13 мм 50 бр 

75 Дюбели специални до 6 мм 50 бр 

76 Дюбели специални до 12мм 50 бр 

77 Дюбели специални над 13 мм 50 бр 

78 планки 50 бр 

79 Ъгли алуминиеви 50 бр 

  Помощни материали     

80 Полиетилен обикновен 50 килограм 

81 Полиетилен стабилизиран 30 килограм 

82 Чували полиетиленови 100 бр 

83 Чували тъкани 100 бр 

84 Торби полиетиленови до 2кг 10 опак. 
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85 Торби полиетиленови над 2кг 10 опак. 

86 Торби полиетиленови 30л 10 опак. 

87 Торби полиетиленови 50л 10 опак. 

88 Торби полиетиленови 70л 10 опак. 

89 пластмасови мрежи 10 м.квадратен 

90 силикон -обикновен - 280мл 10 бр 

91 силикон - специален- 280мл 10 бр 

92 монтажна пяна 10 бр 

93 Ръкавици гумени 10 бр 

94 Ръкавици  трико-латекс 30 бр 

95 Очила-бели 10 бр 

96 маски 10 бр 

97 кофа подцинкована 4 бр 

98 кофа пластмасова 4 бр 

  Бои      

99 Алкидна боя обикновена  0,700мл 50 литър 

100 Алкидна  боя висок клас 0,650мл 50 литър 

101 Акрилна боя обикновена 0,650мл 50 литър 

102 Акрилна  боя висок клас 50 килограм 

103 Алкидна боя водна основа 50 килограм 

104 латекс 50 килограм 

105 фасаген 50 килограм 

106 разредител  50 литър 

107 Грунд 0,650мл 20 килограм 

108 Лак за дърво 0,750мл 20 литър 

109 Безир 20 килограм 

110 Яхтен лак 0,650мл 20 литър 

111 Спрей 0,400мл 20 литър 

112 Кит за дърво 4 килограм 

113 Кит за метал 4 килограм 

  Инструменти и консумативи     

114 електроди до 4 мм 10 килограм 

115 дискове за рязане - малък 115 4 брой 

116 дискове за рязане - голям 5 брой 

117 диск са шлайфане -малък 5 брой 

118 диск са шлайфане - голям  5 брой 

119 шкурка - до № 80 5 м.квадратен 

120 шкурка - над  № 100 5 м.квадратен 

121 свредла за метал до 6 мм 5 брой 

122 свредла за метал от 8-12  мм 5 брой 

123 свредла за метал от 13-18  мм 5 брой 

124 свредла за метал над 20  мм 5 брой 

125 свредла за дърво до 8 мм 5 брой 

126 свредла за дърво над  10 мм 5 брой 

127 свредло специално до 10мм 5 брой 

128 свредло специално до16мм 5 брой 

129 свредло специално над 17мм 5 брой 
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130 чук 5 брой 

131 тесла 5 брой 

132 клещи 5 брой 

133 ножовка 5 брой 

134 лист ножовка 5 брой 

135 мастар 1 брой 

136 маламашка 2 брой 

137 Пистолет за силикон 2 брой 

138 валяк 5 брой 

139 четка 5 брой 

140 Вана бояджийска 2 брой 

141 Бидони  60л 2 брой 

142 Бидони  120л 2 брой 

143 материали за отоплителна с-ма     

144 Полиетиленова тръба с алумениева влошка ф16 20 м 

145 Полиетиленова тръба с алумениева влошка ф20 20 м 

146 Адаптори за алуминиева вложка ф20/1/2" 5 бр 

147 Адаптори за алуминиева вложка ф16/1/2" 5 бр 

148 Щуцер 1/2 " от черна тръба 5 бр 

149 Щуцер 3/4" от черна тръба 5 бр 

150 Щуцер 1" от черна тръба 5 бр 

151 Радиаторен щепсел 11/4" ляв 5 бр 

152 Радиаторен щепсел 11/4" десен 5 бр 

153 Радиаторна тапа 11/4" лява 5 бр 

154 Радиаторна тапа 11/4" дясна 5 бр 

155 Гарнитури клингирит 11/4" 10 бр 

156 Адаптор ъглов за алуминиева вложка ф201/2" 5 бр 

157 Адаптор ъглов за алуминиева вложка ф16/1/2" 5 бр 

  Санитарно оборудване      

158 Тоалетна чиния с долно оттичане 1 бр 

159 Тоалетна чиния със задно оттичане 1 бр 

160 РVС казанче  2 бр 

161 Тоалетна мивка порцеланова среден формат 2 бр 

162 Смесителна батерия стенна едноръкова 3 бр 

163 Душ батерия с подвижен душ 2 бр 

164 Мека връзка ф110 за тоалетна чиния 30 см 2 бр 

165 Мека връзка ф110 за тоалетна чиния 50 см 2 бр 

166 Сифон за тоалетна мивка - обикновен 2 бр 

167 Сифон за тоалетна мивка - метален 2 бр 

168 Ел.нагревател за бойлер стар модел 2 бр 

169 Ел.нагревател за бойлер нов модел 2 бр 

170 Терморегулатор за бойлер стар модел 2 бр 

171 Терморегулатор за бойлер нов модел 2 бр 

172 Ел.ключ за бойлер стар модел 2 бр 

173 Ел.ключ за бойлер нов модел 2 бр 

174 Уплътнение за бойлер нов модел 3 бр 

175 Уплътнение за бойлер стар модел 3 бр 
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3. Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без 

възражения. Ако бъдем избрани за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения 

срок. 

4. Съгласни сме с условието, че договорът се сключва за срок до 31.12.2018г., с 

опцията ако финансовият ресурс не е изчерпан, действието му да продължи до изчерпването 

му или сключване на нов договор за същата поръчка през 2019 година, което настъпи по-

рано. 

 

Дата: 20.08.2018 год.                                                 ПОДПИС и ПЕЧАТ: чл.2 от ЗЗЛД 

                                                              /Валентин Петров/                                        

                                                                       име и фамилия)    


