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З А Д А Н И Е 
 

ОФЕРТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: РЕЗЕРВОАР ЗА 

ДЪЛБОКООБЕЗСОЛЕНА ВОДА (ДОВ) - 1000 м³ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 

№65766.418.39 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА 

ГР.СВИЩОВ   

 

Цел на заданието е получаването на оферта за изграждане на гореспоменатия 

обект. 

Обектът се намира на производствена площадка „Свилоза” с адрес гр.Свищов, Западно 

индустриална зона. Състои се от: 

 Стоманобетонов резервоар за ДОВ с обем 1000м
3
. Размерите и подробности, за 

който гледайте на приложените чертежи и спецификации - Приложение №№2, 

3, 4 и 5. 
 Трасе – подземно и на естакада- на водопровод за връзка м/у резервоара и 

Главната естакада. 

 

Офертата трябва да включва: 

 

1. Количествено-стойностна сметка (КСС), включваща количествата от 

количествената сметка(КС) – Приложение №1 към заданието. 

2. Допълнителни видове строително-монтажни работи СМР неупоменати в КС, но 

необходими за качествено и пълно завършване на строителството. 

В това число, предвидете: 

Детайли за връзки (водонепропускливи): 

 дъно – стени; 

 стени-стени. 

Проби от земната основа, за достигане предвижданото уплътняване и бетоните, за 

водоплътност, якост, мразоустойчивост идр. 

3. Срок за изпълнение . 

4. Гаранции, ако се различават от минималните по Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). 

Свилоцел ЕАД разполага с подробна документация, която ще бъде на разположение 

след проявен от Вас интерес, предоставяне на бюджетна оферта и оглед на обекта на 

място. 

Обектът в зависимост от характеристиките, сложността и рисковете при експлоатация е 

Първа категория, буква к) съгласно чл.137 от (ЗУТ). При офериране прилагайте 

документи удостоверяващи правоспособността за работа на такива обекти. 

 

Приложения: 

Приложение №1 - Количествената сметка. 

Приложение №2 - Ситуация. 

Приложение №3 – План и надлъжен разрез. 

Приложение №4 – Напречни разрези. 

Приложение №5 – Спецификация на арматурна стомана. 
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ВАЖНО! Предложението да съдържа и работещо решение за надежден 

водонепропусклив монтаж на тръбопроводите под водното ниво. 

 

 

 

 

Срок за получаване на офертата : 

23.10.2015г. до 16
00

h. 

 

 

За посещения на обекта и допълнителни въпроси: 
1. Хараламби Ламбев 

Н-к цех "Води, комуникации и канализации" 

"Свилоцел" ЕАД 

5253 Свищов 

GSM : +359 888421531 

E-mail: lambev@svilosa.bg  

 

2. Евгения Тошева 

Инженер строителен 

„Свилоцел” ЕАД 

5250 Свищов / България 

GSM +359 886 126 898 

E-mail: etosheva@svilosa.bg 
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