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Приложение №6 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

 „Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и учредяване на 

сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктура за българската част на проект 

Междусистемна газова връзка Гърция-България” 

 

 

І. ПРЕДСТАВЕНО ОТ: 

Организация  

Име  

Адрес  

Телефон  

Факс  

e-mail  

  

 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявения 

от Вас конкурс за избор на изпълнител за изпълнение на поръчка с предмет 

„Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и 

учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктура за 

българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България” 

 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата ни, до изтичане на ……………... календарни дни (Забел.: минимум 90 

календарни дни), включително, от крайния срок за подаване на оферти.  

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено услугите в пълно 

съответствие с  „Пълно описание на предмета на поръчката”(Приложение № 1) от 

документацията за участие в конкурса. 

 

 и   описаното по-долу предложение. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним услугите в срок, както следва: 

 В срок до …. (.....................) работни дни след предоставяне на ПУП-ПП 

предварителен или окончателен, вкл. и на отделни етапи, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изпълним всички услуги по точка 1.1. (Извършване на 

всички действия във връзка с придобиване на право на собственост от страна на 

Възложителя върху имотите, върху които ще се изграждат технологичните 

площадки за проект Междусистемна газова връзка Гърция-България и пътния 

достъп до тях) от „Пълно описание на предмета на поръчката” (Приложение № 

1)  

  

 В срок до …. (.....................)  календарни дни след предоставяне на ПУП-ПП 

предварителен или окончателен, вкл. и на отделни етапи, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изпълним всички услуги, касаещи частните земеделски 
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земи, в съответствие с точка 1.2. (Извършване на всички действия във връзка с 

учредяване на сервитут и право на прокарване по чл. 64 от Закона за 

енергетиката и чл. 193, чл. 210 от Закона за устройство на територията, както и 

изплащане на еднократно обезщетение на собствениците на засегнатите имоти в 

тази връзка) от „Пълно описание на предмета на поръчката” (Приложение № 1); 

 В срок до ......... (.....................)  календарни дни, след предоставяне на ПУП-ПП 

предварителен или окончателен, вкл. и на отделни етапи, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изпълним всички услуги, касаещи общинските земи, в 

съответствие с точка 1.2. от „Пълно описание на предмета на поръчката” 

(Приложение № 1); 

 В срок до …. (.....................) календарни дни след предоставяне на ПУП-ПП 

предварителен или окончателен, вкл. и на отделни етапи, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изпълним всички услуги, касаещи  земи от държавния 

поземлен фонд, в съответствие с точка 1.2. от „Пълно описание на предмета на 

поръчката”(Приложение № 1); 

 В срок до …. (.....................) календарни дни след предоставяне на ПУП-ПП 

предварителен или окончателен, вкл. и на отделни етапи, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изпълним всички услуги, касаещи  поземлени имоти- 

горски територии, в съответствие с точка 1.2. от „Пълно описание на предмета 

на поръчката”(Приложение № 1); 

 Във връзка с изпълнение на предмета на  поръчката ще изпълним следните 

дейности, съгласно конкурсната документация и „Пълно описание на предмета 

на поръчката”(Приложение № 1), в това число в посочения срок за изпълнение 

на поръчката, както следва:   

/прави се пълно описание на дейностите/задачите/екипа за изпълнението им/ 

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

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

Правно обвързващ подпис: 

Дата: 

Име и фамилия: 

Подпис на лицето: 

Длъжност: 

Наименование на кандидата: 

 


