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ОБЕКТ: „ДЕПО ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ИНЕРТНИ, СТРОИТЕЛНИ И ОПАСНИ 

ОТПАДЪЦИ НА „СВИЛОЗА“ АД – ДЕПО № 2 – КЛЕТКА № 2“ 

 

 

 

З А Д А Н И Е 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ДЕПО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ИНЕРТНИ, СТРОИТЕЛНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА 

„СВИЛОЗА“ АД – ДЕПО № 2 – КЛЕТКА № 2“ 

 

„Свилоза“ АД е акционерно дружество със седалище и адрес за кореспонденция: град 

Свищов 5250, „Западна индустриална зона“. 

 

Цел на заданието: Получаване на оферта и определяне на Изпълнител, който да извърши 

СМР по изграждането на Клетка №2 от Депо № 2, предвидени в инвестиционния проект. 

 

ДАННИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: 

 

1. ПОЯСНЕНИЕ 

За депониране на утайките от пречиствателна станция за отпадни води в  „Свилоза“ е 

предвидено да се изградят 3 броя клетки с обща площ 31,3 дка, с етапност на 

изпълнението. През 2010 г. е завършен първи етап от изграждането, като е въведена в 

експлоатация клетка № 3 от Депо № 2. 

 

2. ОБХВАТ НА ОФЕРТАТА 

 

За обект „ДЕПО ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ИНЕРТНИ, СТРОИТЕЛНИ И ОПАСНИ 

ОТПАДЪЦИ НА „СВИЛОЗА“ АД – ДЕПО № 2 – КЛЕТКА № 2“ 

От Изпълнителя се изисква да изпълни СМР, съгласно приложения Работен проект. 

В офертата да се включват изкопни работи до достигане на съответните нива. 

Офертата да се изготви за изпълнение по отделните етапи на проекта, въз основа на 

които в последствие ще бъдат заплащани извършените дейности.  

Приемането на готов работен етап на изграждане ще става чрез тристранен протокол 

между Изпълнителя, Възложителя и Строителният надзор.  

При възникване на промени в проекта, те ще бъдат оценявани по приложените цени.   

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите 

български държавни стандарти (БДС, БДС EN), заложени в инвестиционния проект, а 

ако са внос – да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да 

са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с 

нестандартни материали. 

Изпълнителят е длъжен да изпълни СМР качествено, съгласно нормативната база, 

действаща в Република България, която урежда изпълнението на строителния процес. 

Изпълнителят е длъжен да представи документи, удостоверяващи качеството и 

произхода на влаганите материали – сертификати за качество и декларации за 

съответствие, в съответствие със Закон за технически изисквания към продуктите, 
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Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните 

продукти и др. Изпълнителят е длъжен да притежава минимум втора категория и 

четвърта група от ПРВВЦПРС и ЗУТ чл.137, които трябва да представи.   

Гаранционен срок за изпълнените видове СМР – минимум 10 години, съгласно чл. 20, 

ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите. 

 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Работен проект – линк   https://nc.svilosa.bg/s/DtKbbxk2gqri9cd 

 

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА (да се спазва поредността на точките). 

4.1. График за изпълнение; 

4.2.  Цена на поръчката с начин на разплащане; 

4.3. Общи условия; 

4.4. Изисквания по отношение на Възложителя; 

4.5. Валидност; 

4.6. Друго. 

 

В случай, че имате въпроси или необходимост от допълнителна информация, моля 

обръщайте се към посочените по-долу лица: 

 

инж. Лъчезар Енев – Мениджър Инвестиционна дейност 

e-mail: enev@svilosa.bg; 

моб. тел: 0884 168 151 

 

 

Офертите се подават по електронен път (e-mail), в Word формат, а таблиците - в Excel на 

следният e-mail: enev@svilosa.bg. 

 

Срок за подаване на офертите: 16.02.2022 г. 

 

„Свилоза“ АД предварително Ви благодари за детайлното технико-икономическо 

предложение! 

https://nc.svilosa.bg/s/DtKbbxk2gqri9cd
mailto:enev@svilosa.bg
mailto:enev@svilosa.bg

