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съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”
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Крайбрежна;ул. Йордан Инджето;ул. Христо Ив. Войводата;ул. Петър Богданов;ул. Киро 
Тулешков; ул. 8 - м а  дружина;ул. Цани Гинчев

Д О Г О В О Р  

№ BG16RFOP001-l.009-0004-C01-S-.fi

За възлагане изпълнението на СМР на обект на основание 112, ал. 1 от ЗОП

Днес . .# * /£ .. .. .2 0 1 7  г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, е БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  
Кмет на Общината, в качеството му на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Главен 
счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и
2. „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със

седалище и адрес: град Велико Търново, ул. „Баба Мота“ № 12, тел: 062/650 336, факс: 
062/650 336, E-mail: vtingenering@abv.bg. ЕИК: 104112179, представлявано заедно и 
поотделно от Станимир Георгиев и Димитринка Николова -  в качеството им на 
управители,
определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка 
№ 00073-2017-0023 (Уникален номер на поръчката в РОП), от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в раст еж  ” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдърж анието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не мож е да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”
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Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове 
работи, включени в обхвата на обществена поръчка е предмет: „Дейности по извършване 
на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико 
Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”.
Обособена позиция № 5: СМР градска среда в  старата градска част на обекти: ул.
Крайбрежна;ул. Йордан Инджето;ул. Христо Ив. Войводата;ул. Петър Богданов;ул. Киро 
Тулешков; ул. 8 - м а  дружина;ул. Цани Гинчев

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични 
цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно 
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за 
обекта/подобекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи 
отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до 
изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие на 
договора.
- Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция е 150 /сто и петдесет/ 
календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение 
№2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт 
за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 
15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството)
- Срок за изпълнение на дейностите по строително -  монтажните работи по време на 
отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове е до датата на 
изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, 
включени в него.
(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, предложен 
в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване на дейността, 
съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор за ПБФП по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 
на дата 17.01.2017г. с № от ИСУН -BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Срокът за изпълнение 
на проекта е 30 месеца от подписване на ДПБФП от дата 17.01,2017г. и в който срок се 
включва изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане. 
Всички дейности, включително: окончателно разплащане към изпълнители, представянето 
на окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да 
приключат в рамките на срока за изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на 
дейността по проекта - 17.10.2018г„ е определена на база график за реализиране на 
дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на 
Административен договор за ДПБФП. В горния случай се запазва предложения от 
участника срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок 
по проекта.
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II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна 
сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 0%.

За изпълнение на СМР общо в размер на 1 470 224,62 лв. /един милион четиристотин и 
седемдесет хиляди двеста двадесет и четири лева и шестдесет и две стотинки/ без 
ДДС, а с ДДС 20 % - 1 764 269,54 лв. /един милион седемстотин шестдесет и четири 
хиляди двеста шестдесет и девет лева и петдесет и четири стотинки/

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

0 % от стойността -  авансово.

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. 
Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на 
представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на 
аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която 
обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези 
средства/предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или 
усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на 
договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово 
предоставени средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в ЗОдн. 
срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени 
СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от 
лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани 
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при 
показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 
дн. срок след отстраняването им.

(3) Не подлежат на разплащане работи, неокомплектовани е разходооправдателни 
документи -  подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за 
вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни 
документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2
БУЛСТАТ: 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-1.009-0004 „ Привлекателна и съхранена автентична ^  
градска среда на град Велико Търново ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в раст еж ” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдърж анието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не мож е да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



MOJI: инж. Даниел Панов
1. Получил фактурата:............................(Ръководител проект инж. Динко Кечев)
Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с 

изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДПБФП 
от дата 17.01.2017г. с № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 по ОПРР 2014-2020 г.”.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени 
работи ако е налице:
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това 
число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, 
осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор 
констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече 
последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото 
качество и/ или е налице отклонение от проекта за обекта и / или материалите не са 
съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен 
надзор или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не отговаря на 
НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че 
действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други 
обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това 
число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и 
вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на 
настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN

, BIC код на банката при клон

(10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани 
с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на 
нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на 
разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно 
не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно 
необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да 
бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост 
на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с 
отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от 
необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността 
по чл. 3, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на
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окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им 
стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако 
отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е 
допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

(13)Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя съгласно 
установените с документите по ал. 11 количества, на базата на единичните цени, 
предложени с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено- 
стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични 
цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в 
офертата, както следва:

- часова ставка 3,90 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 97 %;
- допълнителни разходи върху механизация 37 %;
- доставно - складови разходи 7 %;
- печалба 7 %.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на 
извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да 
проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените 
в този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение 
на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било 
друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство 
за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна 
страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на 
констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да 
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране е протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и 
степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на 
дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или обременената е 
недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на 
просрочването и / или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при 
условие на констатирането му по реда по- горе.

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на 
нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни 
писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на 
дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички 
указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за 
водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с 
този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договор/и за подизпълнение е посочените в офертата му подизпълнител/и. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, 
посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по ал. 5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал. 7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението 
му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на поръчката.

(13)3амяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор
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за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно е доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
ЗОП.

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава
доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част 
от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18)ВЪЗ ЛОЖИТЕ ЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна 
финансова помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка е изисквания, 
произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от
кореспонденция е УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския
контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на
възложената работа.

(2)Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия 
строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при 
извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва 
да гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще 
бъдат използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на 
околната среда.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното
съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния 
протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 
техническия ръководител на обекта: Димитър Николов.

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не подлежат на 
заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката е грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички 
закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката 
на безопасността на труда; противопожарни и строително- технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при 
използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при 
работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за 
тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия 
строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да 
забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да 
отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената е офертата методология на 
работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на 
материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи 
съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за 
квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации 
информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на 
обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на 
настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична 
счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и 
при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на 
Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на 
безвъзмездната финансова помощ.

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
право да получи уговорената за строително- монтажните работи сума.
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Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него 
материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са 
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите е качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали 
договора с последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на 
различните видове работи механизация.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата 
документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва 
правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била 
причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за 
компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. 
Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително 
отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и 
поради изпълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и 
стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното 
съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване 
на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, 
ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението 
или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи 
гаранцията за изпълнение:

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за 
изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага 
повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от 
компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били 
извършени.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
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Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на 
своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, 
включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по 
време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, 
ефективност, добросъвестност в съответствие с най- добрите практики за дейността, като 
за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. 
Ресурсите, в това число: персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ЕЕДОЩЕдинен 
европейски документ за обществени поръчки), както и техниката посочена и 
организирана в Техническото предложение трябва да бъдат налични в предложения вид 
и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:
1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна 
за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и 
на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово 
получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички 
права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу 
неизправна страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване 
на СМР, е последиците на чл.21, ал.З ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този 
договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 
неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в 
следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение;

2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до 
некачествено извършени работи- до качественото изпълнение на същите;

VI.ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл.
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разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите 
важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по- големи: за всички видове 
ново изпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за 
земната основа под тях -  10 години; за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и 
съоръжения към тях на техническата инфраструктура -  8 години; за хидроизолационни, 
топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения 
в неагресивна среда -  5 години; - за основни ремонти и рехабилитация -  две години; за 
останалите пътища и улиците -  две години, а при основни ремонти -  една година;

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на 
обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Дефекта се отстранява в срок съгласно предложения в 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който тече след писмено уведомяване на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за дефекта.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на 
собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, 
както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на 
работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се 
носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети 
резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично 
необходим срок.

VIH.rАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 4,5 % от стойността на 
обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора, а именно в размер на 66 160,11 лв. без
ДДС.

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на 
действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50% 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или
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застрахователна полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на 
всички гаранционни срокове и която се възстановява, респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение -  
гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в 
полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание 
да я задържи,

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по 
банковата гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 
банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
банкова гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и 
приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това 
изпълнителят е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за предвидения процент 
- 50% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното 
поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на 
отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем 
дни преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от 
банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като 
задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане 
на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за предвидения 
процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното 
поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, 
докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по 
договора.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за 
наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и 
платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят 
в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за 
сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ 
плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В 
този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.
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(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна 
полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от 
датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица и 
тя е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване на покана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането й.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.ЗО (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване 
на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени 
доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение 
е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да 
ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема 
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на 
обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в 
който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата 
позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на 
изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като 
непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за 
възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия 
строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.
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(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора 
като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през 
което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която 
другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела 
съществуването й, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на 
уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително 
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по 
раздел IX „Непреодолима сила“ , освен с писмени уведомления може да се удостоверява и 
с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

X. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него 
срок спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка е проекта, предмет на Административен договор за ПБФП 
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014- 
2020 на дата 17.01.2017 г.с № от ИСУН BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция е УО са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност 
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва насоките 
за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане 
на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция 
„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската 
комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и 
външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и 
достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани 
с финансово- техническото управление на дейността, както и да направи всичко 
необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно 
място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва 
да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, 
Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция 
„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други
Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена а вт е н т и ч н а ^  
градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„ Региони в растеж  " 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално  
развитие. Цялата отговорност за съдърж анието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не мож е да се счита, че този документ отразява официапното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури 
присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на 
документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената 
безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с 
изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, 
съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. 
ИЗПЪЛЕИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или 
действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка е изпълнението на 
дейностите. „Нередност" е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което 
има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като 
бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на 
Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, 
МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от 
изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното 
плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по 
надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 
предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, 
в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с 
медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация 
в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число 
и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в 
рамките на проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико 
Търново” който се осъществява е финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинаисирана от Европейския съюз, чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от /наименование/ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
на ОПРР 2014-2020 г ”.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че 
проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за 
тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, 
комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и 
чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33(1) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
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2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 
с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, 
заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по 
начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от 
дължими към неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, 
които поставят ИЗПЪЛЕМТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това 
число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение 
на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за 
изпълнение, или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по 
застраховката.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона
случаи;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва 
подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да задържи гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция 
за изпълнение или правата по застраховката.

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са 
налице условията по чл.7, ал.13 от договора или не изпълни друго задължение по 
договора във връзка е подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за 
изпълнение или правата по застраховката.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за 
обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП 
ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, an. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа 
на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да 
бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда 
на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на 
договора.

9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е 
необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде 
изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
е преференциален данъчен режим, свързаните е тях лица и техните действителни 
собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на извършените 
работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със 
законната лихва. При представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по нея.

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-1.009-0004 „ Привлекателна и съхранена автентична 
градска среда на град Велико Търново ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в раст еж " 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не мож е да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. "



(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява е изпълнение на 
възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по 
него сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява е констативен протокол от 
лицето осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски 
контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са 
получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
упражнява правата по гаранция за авансово плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска 
връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, 
респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор.Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на 
ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява е констативен протокол, подписан от 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и 
строителен надзор.

(5)При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да 
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, 
независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени 
авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
упражнява правата по гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на 
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, 
съгласно договора неустойки.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено 
при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия 
договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми 
писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната 
кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета 
кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 
настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:
1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението / известието;
Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична-уу 
градска среда на град Велико Търново ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„ Региони в раст еж ” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не мож е да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”



2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;
Чл.36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или 

във връзка с неговото нарушаване, включително споро,ве и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилака Търговския закон, Закона 
за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 
решаване пред компетентния съд, определен по правилата на Щ К.

Неразделна част от този договор е представената оферта оф ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложение Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗС^ГТ,

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригщДалнй екземпляра, по 
един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Вели кбДДфн бвр

j n v a a
/ ......

   ,'VA-'

Даниела Данчева
Главен счетоводител Община*Велико Търново 

Съгласували:

Надя Петрова
Директор ДирекрДЗ „Обществени поръчки“

инж. Динко Кечев ,
Директор Дирекция ,,Стро1̂ щюТво и^убтройсз во на територията“

Мариела Цонева^
ДиректорЩйрекция „Проекти и програми41'

СУ
Явор Иванов
Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки“ 1

009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична 
ринансовата подкрепа на Оперативна програма 
я съюз чрез Европейския фонд за регионално 
па се носи от Община Велико Търново и при никакви 
j официалното становище на Европейския съюз и
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№ й ш ч е с к о  п р е д л о ж е н и е
Упо чл. 39, ал.З,тЛ  от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 
2020”

Обособена позиция № 5:
СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан 
Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8-ма 
дружина; ул. Цани Гинчев
Долуподписаният СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ,
в качеството ми на Управител

(посочете длъжността) 
на „ВТ Инженеринг” ООД, гр. В. Търново,

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 104112179, актуален телефон: 062 650 336, 
факс: 062 650 336, електронна поща vtingenering@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект 
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020”
Обособена позиция № 5:
СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан 
Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8-ма 
дружина; ул. Цани Гинчев

1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в 
срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение.

2. Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция, започва да тече от датата на 
подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 
линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със 
съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството) и предложеният от нас такъв срок за 
обособената позиция е както следва: 150 (сто и петдесет) дни

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

' 4. Декларирам, че ще се считаме обвързани се със срок на валидност на офертата -  6 
(шест) месеца.

5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6 . Ще отстраняваме дефекти в рамките на следните гаранционни срокове:
- за всички видове ново изпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 години;

mailto:vtingenering@abv.bg
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- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата 
инфраструктура - 8 години;
- за хидроизолационни, топдоизрдационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресиШтаусреда - 5 години
- за основни ремонти и рЬхаби}цггация - две години; за останалите пътища и улиците - две 
години, а при основни ремоши - една година;
/участниците посочват срок не по-малък от предвидения в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”) от ППЗОП в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя .

Обяснителната записка с методологията за изпълнение

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

1. Пълно описание на конкретната организация на работа съгласно количествената 
сметка за обекта и изготвеният проект, с приложено разпределение във времето на 
техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката.

В организационно отношение при изграждането на обекта ще се приложи поточен 
метод на строителство, който съчетава паралелния и последователния метод и при който 
технологично свързаните процеси се изпълняват последователно, а разнотипните работи — 
паралелно. По този начин се съкращават необходимите човешки и времеви ресурси за 
изграждане на обекта. Така ще се осигури непрекъснато и равномерно протичане на 
технологичния процес, непрекъснато и равномерно доставяне и използване на строителни 
материали, ритмично завършване и предаване на обекта, равномерно движение на 
финансовия ресурс през целия период на строителството.
I-ви етап: Подготовка, мобилизация и обзавеждане на строителната площадка.
II-ри етап: Извършване на СМР.
Ш-ти етап: Завършване и приемане на обекта. Гаранционен период

1-ВИ ЕТАП: ПОДГОТОВКА, МОБИЛИЗАЦИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА.
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работните чертежи са задължение на Възложителя. По едно копие от всеки чертеж 
трябва да ни бъде предоставено, като за наша сметка се задължаваме, да си осигурим 
необходимия брой работни копия.

Когато обектът има вероятност, да бъде забавен или спрян, ако някой необходим 
чертеж или някое необходимо указание, не ни бъдат предоставени в рамките на определен 
срок, се задължаваме да уведомим своевременно Техническия контрол на обекта.

В качеството ни на Изпълнител в едноседмичен срок от получаване на 
строителните книжа и работния проект, ще се запознаем детайлно с тях, както и с 
теренните особености на строителната площадка, и ако установим несъответствия, ще 
уведомим Възложителя.

Преди започване на изпълнението на строително монтажните работи е необходимо 
Възложителя да предаде на Изпълнителя: К

• Пълен комплект одобрени и съгласувани работни проекти;
• Разрешение за строеж;

Следва да се изготви и подпише Протокол' \Обр.2а с указания на всички-
съществуващи подземни комуникации, подлежащи на .Щ^естване при необходимост и
указване на местата за извозване на строителните отпадъци и земни маси.

' - 'А

2

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



/
Образец № 4.5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ио чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” 
Обособена позиция № 5:
СМР градска среда в старата градска част на обекти:
ул. Крайбрежна 
ул. Йордан Инджето 
ул. Христо Ив. Войводата 
ул. Петър Богданов 
ул. Киро Тулешков 
ул. 8 - м а  дружина 
ул. Цани Гинчев

Долуподписаният СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ,
в качеството ми на Управител

(посочете длъжността) 
на „ВТ Инженеринг” ООД, гр. В. Търново,

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 104112179, актуален телефон: 062 650 336, 
факс: 062 650 336, електронна поща vtingenering@abv.bg

Регистрация по ЗДДС: BG104112179

Банкова сметка и обслужваща банка за заплащане на възнаграждението: IB AN:
BIC code:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме 
ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

1. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се 
взема предвид изписаното с думи. При установяване на аритметична грешка, комисията 
извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност, 
като се считаме обвързани от аритметично вярната определена сума.

2. Начин на плашане:по банков път, с платежно нареждане в български лева.

1
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Предлаганото от нас възнаграждение за обществената поръчка с предмет: „Дейности по 
извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда 
на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”
Обособена позиция № 5:
СМР градска среда в старата градска част на обекти:
ул. Крайбрежна 
ул. Йордан Инджето 
ул. Христо Ив. Войводата 
ул. Петър Богданов 
ул. Киро Тулешков 
ул. 8 - м а  дружина 
ул. Цани Гинчев

е както следва: 1 470 224,62 лв. (словом: един милион четиристотин и седемдесет
хиляди двеста двадесет и четири лв. 62 ст.) без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 764 269,54 лв. 
(словом: един милион седемстотин шестдесет и четири хиляди двеста шестдесет и девет 
лв. 54 ст.)

Посоченото възнаграждение включва:
/ заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената 
от нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи 
по начин, отразен в проекта на договор и образувано съгласно приложена количествено- 
стойностна сметка и анализи за доказване на единичните цени.

Потвърждаваме, че общата цена за и з п ъ л н е н и е  на договора е окончателна и не подлежи на 
увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за 
изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на 
всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви 
други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, 
свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или 
добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента 
на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не 
са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за 
въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани 
като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по 
процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен 
протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите 
документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане при 
извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани 
с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им 
стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако 
отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е 
допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с 
документите по- горе количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата ни 
оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.
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3
За видовете CMP и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната 

цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

Аванс в размер на 0 % от стойността на обществената поръчка. /Предложение за аванс 
не повече от 35 % от стойността на поръчката/

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне на 
гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа 
пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово 
предоставените средства е за размера на тези средства/предоставените средства/ и се 
освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по 
банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за 
удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето 
осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани 
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при 
показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 
дневен срок след отстраняването им.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1/ Количествено стойностни сметка;
2/Анализи за всички работи;
З/Ел. носител/е случаите, в които участника прилага такъв).

- часова ставка
- допълнителни разходи върху труд
- допълнителни разходи върху механизация
- доставно - складови разходи
- печалба

3,90 лв./час;
97%;
37%;
7% ;
7% .

Дата 1 5 .Л 0 1 7 г .

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Наименование на участника и
печат

3
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КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО
1. УЛ. "КРАЙБРЕЖНА"

I. ЧАСТ "КС ( ГРУК ШИ
1 Доставка и монтаж предпазна ограда м 286,00 8,76 2 505,36
2 Премахване на съществуващи подпорни каменни 

стени m3 116,45 67,87 7 903,46

3 Направа механизиран изкоп за нови подпорни стени и 
стъпала m3 1 100,00 5,55 6 105,00

4 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията m3 11,00 22,66 249,26

5 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 3,50 46,05 161,18

6 Направа изкоп с малка сондажна машина за 
микропилоти m3 10,80 1 357,69 14 663,05

7 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и 
камъни m3 1 135,65 12,93 14 683,95

8 Направа кофраж за фундаменти и подложен бетон на 
подпорни стени и стъпала m 2 344,30 32,96 11 348,13

9 Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с 
еднолицева каменна зидария

m 2 310,20 21,67 6 722,03

10 Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени m 2 137,50 21,67 2 979,63

11 Направа кофраж за стъпала m 2 51,70 22,64 1 170,49

12 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 40,05 20,64 826,63

13 Направа кофраж за армирана бетонова настилка m 2 4,50 22,22 99,99
14 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 7 558,00 1,85 ■ 13 982,30

15 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за пилоти кг 742,00 1,85 1 372,70

16
Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни 
стени, фундаменти и стъпала

m3 264,00 183,31 48 393,84

17
Доставка и полагане на бетон С20/25 за единични 
фундаменти на парапет

m3 3,50 183,31 641,59

18 Доставка и полагане на подложен бе\он С12/15 m3 16,75 151,24 2 533,27

19
Доставка и полагане бетон С12/15 за цодливка на 
единични фундаменти на парапет

m3 0,45 151,24 68,06

20 Доставка и полагане на бетон С25/30 задргедд! m3 10,80 210,09 -  2 268,97
21 Подравняване и уплътняване на з е м д ^ ^ ^ ^ Д ^ ^ ^  „ m 2 46,20 1,48 68,38

22
Доставка и полагане на трошен камш7^л'й®шн с' 
виброваляк под армирана бетонова йаЬт^йка ̂  / j 

стъпала
у m3 6,95 45,84 318,59

23 Направа армирана бетонова настилка с деб. 29,50 25,58 754,61

Този проект в изпълнен сфинансовата подкрепа на Оперативна програма ТегионаЬю  развитие 2007-2013’  сьфш&зсирвнаотЕврспейския
фондза регионалноразвитие Цялата отговорност засъдьржашето на публикацията се носи о т  Е Т  J-H K E J1 - ЕлкаНи<олова“ и при никакви
обстоятепстванесесиипа че тазипу6ли<ацш отразяваофиииалното стзновищенаЕвропейслия ськв и Управляващия орган 1
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

КОЛИ-
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

Е Д. ЦЕНА ОБЩО

24 Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на 
пластове m3 375,10 22,56 8 462,26

25 Направа обратен насип със земни почви m3 398,20 1,41 561,46
26 Направа на еднолицева каменна зидария от дялан 

камък с дребнозърнест бетон клас В10 m3 32,00 272,24 8 711,68

27 Направа камена зидария с дребнозърнест бетон В10 m3 70,60 288,44 20 363,86

28 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 
2бр/м2 м 415,50 9,50 3 947,25

29 Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива 
мембрана m 2 573,00 9,63 5 517,99

0,00
IT. Ч \СТ "АРХИТЕКТУРА" 0,00

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 0,00

1
Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и 
обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване 
и превоз на отпадъци и всичко необходимо

бр. 4,00 44,66 178,64

2

Престъргване и профилиране на съществуваща 
асфалтова настилка с цел полагане на необходимата 
минимална дебелина на изравнителния пласт и 
фиксираната дебелина на износващия пласт, вкл. 
натоварване, транспорт до 15 км и разтоварване

m 2 4829,00 11,92 57 561,68

3

Разрушаване тротоарна настилка(площ 311.2 m2), 
бетон и асфалт, вкл. тр.каменна основа (ср.деб. 0.20 
м) с натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

m3 62,24 23,73 1 476,96

4

Разрушаване тротоарна настилка (кам.плочи) с площ 
57,50 m2 , вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

m3 8,63 24,59 212,21

5

Разрушаване тр.каменна основа (ср.деб. 0.30 м), с 
площ 368.7 m 2  , с натоварване на камион и 
транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на 
указаното място \

m3 110,60 15,15 1 675,59

6
Разрушаване бордюри, вкл.бетонов4 основа, е 
натоварване на камион и превоз на сто. отпадъци до 
15 км до указаното място

м 1292,20 12,02 15 532,24

Тозипроект в изпьпна-t с  финансовата подкрепа на Оперативна програма Т\ееионапно развитие 2007-2013° сьфинансиранаот Европейския
фонд за региснато развитие Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Е Т ,Н 2 К ЕЛ - ЕтаНшолова‘ и при шкаквь
обстоятелства несеснипа че тазипфлисация отразяваофициалното станр/зищенаЕвропейския ськв и Управлявания орган 2
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР

КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

7
Изгребване на земна маса с площ 1806 m 2  (за направа 
на нов тротоар), ср.деб.О.ЗОм с натоварване на камион 
и транспортиране до 15 км на указаното място

m 3 541,80 14,42 7 812,76

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ 0,00
Улична настилка 0,00

1
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, 
включително всички свързани с това разходи.

м 1335,00 30,32 40 477,20

2

Полагане на настилка от плътен асфалтобетон с 
дебелина 5см. (включително почистване, битумно 
заливане, транспорт и др. необходими дейности), 
място според показаното в архитектурния план на 
улицата

m 2 4829,00 49,00 236 621,00

Тротоарна настилка 0,00 0,00

1
Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm), с площ 1806 m2 с деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 451,50 50,17 22 651,76

2
Доставка и полагане на пласт от сипица (1 
mm<D<5mm), с площ 1806 m2 с деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 90,30 43,36 3 915,41

3 Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 2 1806,00 5,70 10 294,20

4

Доставка и полагане на тротоарна настилка от 
бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, 
фугирани с цименто-пясъчен разтвор 1:2, съгласно 
детайл

m 2 722,00 33,68 24 316,96

5

Доставка и полагане на тротоарна настилка от 
бетонови павета (цвят охра) с размери 20/2|0/6 см, 
фугирани с цименто-пясъчен разтвор 1:2, съгласно 
детайл 1

m 2 1084,00 35,47 38 449,48

6
Доставка и полагане на бордюри с размер 8/20/50
около дървета и зелени площи, включително всички

\свързани с това разходи. \
м 218,60 19,43 4 247,40

.. .. .. Н................. 0,00
у, и Край брежна fir  ч Гурко) , , 0,00
ДЕМОНТАЖНИ Р А Б О Т А 0,00

Тозипрсект е изпълнен сфинансовата подкрепа на Оперативна rpoepei& Регионално развитие Ющ-2013'. сьфшгнсирвнаот  Европейския
фонд за региснато развитие Цялата отговорност за съдържанието на пуЕпикация~аое носи от Е Т  J -tP K E fl-  E m  а Николов а“ и при никакви
обст от еюпва несеснш па че ггвзип^блскацш оггразяваофицивлюто становищенаЕвропейския ськв и Управпявадия срван 3
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТО

ЕД.ЦЕНА

й н о с т

ОБЩО

1

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, 
вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m 2 608,00 12,43 7 557,44

2

Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло 
(ср.деб.О.Юм) с площ 608 m 2 ,  с натоварване на камион 
и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 60,80 12,23 743,58

3

Изтребване, ръчно, на земна маса с площ 315 m2 (за 
полагане на нови еднородни камъни), ср.деб.0.40м с 
натоварване на камион и транспортиране до 15 км на 
указаното място

m 3 126,00 19,98 2 517,48

4
Разваляне на съществуваща стъпала с площ 15 m2, 
вкл. натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m 3 7,00 16,89 118,23

5

Разрушаване тротоарна настилка (бет. настилка със ср 
деб 0,15м) с площ 55 m2, с натоварване на камион и 
транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 8,50 23,73 201,71

6

Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло 
(ср.деб.О.Юм), с площ 15,00 m2 , с натоварване на 
камион и транспортиране на строителни отпадъци до 
15 км на указаното място

m 3 1,50 12,23 18,35

7
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 18,00 19,09 343,62

0,00
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ 0,00

Улична настилка 0,00

1

Доставка и полагане на пласт от трошех 
mm<D<56mm), за нов калдъръм и по дра 
пропадания, с ориентир, площ 593 m2, i 
см уплътнени, вкл. всички допълнителх 
съгласно детайл

1 камък (7 
шяване на 
редна деб. 25 
[И работи,

m 3 148,30 50,17 7 440,21

2
Доставка и полагане на пласт от сипивд 
mm<D<7mm) , с площ 802 m2 с деб. 5 см 
вкл. всички допълнителни работи, съгл

1, с фракция (1
Уплътнени,
зщо детайл

-----------

m 3 40,10 43,36 1 738,74

Тозипроект е изгъпнш сфинансовата подкрепа на^пЩ фчтФа гро^ащ /регионално рвзвипое 2)07-2013", съфинансирвнаотЕврспейскш
фонд за региснагно развитие Цялата отговорност &&ъдьфшнзегг^№ /у(яикециягпа се носи-,от Е Т  J4 И КЕЛ -ЕгкаН ш олова~и при шкаквь
обсгт т епст ванесесчипа  че ггвзипубткацш оггразйвцофици^нфю стаУовищенаЕвропейския ськв и Управляващия срган 4
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

3

Полагане на настилка от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1 mm< D < 7 m m ), съгласно 
детайл

m 2 240,00 27,87 6 688,80

4

Доставка и полагане на настилка от нови е д н о р о д н и  

камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с 
дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1m m <D <7m m ), съгласно детайл

m 2 562,00 88,96 49 995,52

Тротоарна настилка и стъпала 0,00 0,00

1
Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m <D <45m m ), с  п л о щ  58,00 m 2 с деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 14,50 50,17 727,47

2 Доставка и полагане на изравнителна циментова 
замазка върху стъпала и площадки m 2 91,00 10,19 927,29

3 Доставка и полагане на полимерциментно лепило 
върху стъпала и площадки m 2 91,00 15,68 1 426,88

4

Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. 
плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир, 
р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 
5x20x40,5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и 
др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга

m 2 91,00 134,45 12 234,95

Градско обзавеждане 0,00

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл ПЗ), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и 
двукратно боядисване с черна матова боя и всички 
други съпътстващи разходи

м 23,00 74,06 1 703,38

2

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна 
обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя и всийки други 
съпътстващи разходи 1

м 50,00 69,48 3 474,00

3
Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и 
дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см 
отклонение+ 10% \

бр 3,00 504,05 1 512,15

4

Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно 
спецификация на материали - вътрешна! Стоманена 
рамка, облицована с дървени ребра от тАъпда  ̂
дървесина. Събиране на отпадъци: п о Д Ш д е Й в а и а ж о ф а . 

Размери диаметър 50см, височина 82~оМ; 
отклонение+_ 10% ,

бр 1,00 172,62 172,62

\ Ф " \ /V .  / V/" 
------------------------------------------------ ----------------------------- 0,00

\

Този проект е изпълнен с  финансовата подкрепа на Оперативна програма ТНееионално развитие 2007-2013". сьфшенсиранаот Европейския
фонд за региснато развитие Цялата отговорност за съдържанието на пувшкаииятасе носи от Е Т  J - U K E J l-  ЕлкаНисолоза“ и гри никакви
обстоятелстванесеснига че т азипублш аии олразяваофициалюто стайрвищена Европейския ськв и Управлявания срган 5
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР М ЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

о

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩ О
III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" 0,00

улица "Крайбрежна" - нова част 0,00
Спецификация на материалите 0,00

1 Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт 
с HJIBH 150W бр 17,00 160,29 2 724,93

2 Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за 
уличен осветител, монтаж на стълб бр 17,00 34,35 583,95

3 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС НЦ 
250/9,5 бр 8,00 538,10 4 304,80

4 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 
590/9,5 бр 3,00 629,70 1 889,10

5 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС ЪЦ 
835/9,5 бр 3,00 824,33 2 472,99

6 Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 - 8,00 18,66 149,28
7 Доставка на кабел СВТ-с 2х2,5тш2 м 50,00 1,03 51,50
8 Доставка на конзола за окачване на УИП по СБС fh 16,00 4,00 64,00
9 Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2xl6mm2 м 800,00 1,66 1 328,00

10 Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 бр 35,00 3,66 128,10
11 Доставка на отклонителна клема УИП-УО бр 34,00 3,78 128,52

12 Доставка на преходна клема неизолиран/изолиран 
проводник AL25/16 бр 8,00 7,09 56,72

Строително-монтажни работи 0,00 0,00
1 Трасиране на кабелна линия в равнинен терен км 0,50 50,61 25,31
2 Монтаж на СБС 9,5м 5ъ 14,00 266,86 3 736,04

3 Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на 
СБС

бр 17,00 25,23 428,91

4 Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м бр 17,00 27,41 465,97

5 Монтаж на отклонителна клема УИП-УО 5ъ 34,00 21,56 733,04
6 Монтаж на конзола за окачване на УИП 5ъ 16,00 15,85 253,60

7 Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани 
конзоли /без стойността на кабела/

бр 20,00 94,35 1 887,00

8 Монтаж на преходна клема неизолиран/изолиран 
проводник AL25/16 i бр 8,00 21,56 172,48

9
1

Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 бр 4,00 4,14 16,56

10
Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 
/без стойността на заземителя/ \

бр 8,00 62,31 498,48

11
Измерване на преходно съпротивление на заземление 
е един заземител _ __

бр 8,00 131,91 1 055,28

12 Маркировка на СБС с блажна боя 14,00 1,44 20,16
улица "Крайбрежна" - участък от % , 

"Ген.Гурко" ’ \ 0,00

Спецификация на материалитк р -Д Ду и
. ■ V \ 0,00

Този прсвкт в изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013* съфшгнсирвнаот Европейския
фонд за оегиснато разеитиа Цялата отговорност за съдържанието на пубпикщияпасе носи cm ЕТ„Н 2КЕЛ - ЕлкаНшопова“ и при никакви
обстоятелства насет ит е не тазипублисацш отразяеаофициалното становищенаЕвропейския ськв и Управляващия срган £
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

1 Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт 
с НЛВН 70W бр 5,00 133,95 669,75

2 Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за 
уличен осветител, монтаж на стълб бр 5,00 34,35 171,75

3
Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец 
Н4.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и 
предпазител

бр 2,00 188,91 377,82

4
Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец 
Н5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и 
предпазител

бр 2,00 211,81 423,62

5 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС НЦ
250/9,5 бр 1,00 538,10 538,10

6 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 
590/9,5 бр 2,00 629,70 1 259,40

7 Доставка на анкерна група за стълб бр 4,00 48,77 195,08
8 Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 ьъ 2,00 18,66 37,32
9 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 м 20,00 1,03 20,60

10 Доставка на конзола за окачване на УИП бр 7,00 4,00 28,00
11 Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2xl6mm2 м 200,00 1,66 332,00
12 Доставка на кабел УИП тип NFA2X 4x16mm2 м 30,00 2,63 78,90
13 Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 бр 14,00 3,66 51,24
14 Доставка на отклонителна клема 16/16 бр 6,00 6,75 40,50
15 Доставка на отклонителна клема УИП-УО бр 14,00 3,78 52,92
16 Доставка на съединителна муфа УИП 16/16 бР 6,00 4,70 28,20

Строително-монтажни работи 0,00 0,00
1 Трасиране на кабелна линия в равнинен терен км 0,12 50,61 6,07
2 Монтаж на СБС 9,5м бр 3,00 266,86 800,58

3
Направа на фундамент с анкерна група за парков 
стълб

бр 4,00 195,91 783,64

4 Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без 
стойността на стълба/

бр 4,00 161,32 645,28

5
Монтаж на конзола /рогатка/ за уА 
стълб

ичен осветител на бр 8,00 25,23 201,84

6 Монтаж и подвързване на уличен \^светител до 9,5м бр 8,00 27,41 219,28

7 Монтаж на конзола за окачване на1УИП бр 7,00 17,56 122,92

8 Окачване и опъване на кабел УИП 
конзоли /без стойността на кабела;

Wo монтирани
1

бр 8,00 94,35 754,80

9 Монтаж на опъвателна клема за У 4^1 тип 4/16 6з 4,00 21,56 86,24
10 Монтаж на отклонителна клема 16/Ftr . бр 6,00 21,56 129,36
11 Монтаж на отклонителна клех^>Д щ |у  <!§ 14,00 21,56 301,84
12 Монтаж на съединителна м уф гГ У ^З"^/^  , \ бР 6,00 54,35 326,10

13 Направа на суха разделка на кабел у 16,00 4,14 66,24

Тозипрсекю е изпълнен сфинзнсовата подкрепа на Оперативна грогрвма\рееионално резвигтв\о07-2013~, съфшазсирвнаот Европейския 
фонд за региснато развитие Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи а п Е Т  фНКЕП-ЕлхаНш опоза“ и гри никакви 
обсгтяг&нтпванесеснипа че тазипубткация оггразяваофициапюто сгщновищенаЕвропейския ськв и Управпявадия срган 7
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

14 Демонтаж съществуващ стоманотръбен стълб до 5,Ом бр 3,00 104,30 312,90

15 Демонтаж съществуващ УО с конзола от СБС 9,5м бр 3,00 11,47 34,41

16 Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 
/без стойността на заземителя/ бр 2,00 62,31 124,62

17 Измерване на преходно съпротивление на заземление 
е един заземител бр 2,00 131,91 263,82

18 Маркировка на СБС е блажна боя бр 3,00 1,44 4,32
0,00

IV. ЧАСТ "И\1 1 . 1УСТРОЙСТВО" 0,00
улица "Крайбрежна" - нова част 0,00

Доставка на декоративна растителност 0,00

1 Доставка на декоративни дървета е опадливи листа за 
улично озеленяване с коренова бала бр. 27,00 77,85 . 2101,95

2 Доставка на тревна смес КТ 12,50 40,07 500,88
Озеленителни работи 0,00 0,00

1 Косене на бурени със събиране и изнасяне на тревата дка 0,534 44,40 23,71

2 Резитба на храсти и изнасяне на отпадъците бт. 65,00 3,63 235,95

3 Натоварване и извозване на клони и растителни 
отпадъци m 3 12,00 15,47 185,64

4 Доставка на хумусна почва m 3 50,00 69,43 3 471,50
5 Разриване и оформяне на терен за озеленяване m 3 50,00 1,20 60,00

6 Засаждане на декоративни дървета в дупки 60/60/60 бр. 27,00 5,32 143,64

7 Затревяване включително всички технологични 
операции

m 2 500,00 0,46 230,00

8
Поливане на новозасадени тревни площи - минимум 
петкратно до първа коситба

m 2 2 500,00 0,46 1 150,00

9 Поливане на новозасадени дървета - минимум 
петкратно

m 2 135,00 0,46 62,10

улица "Крайбрежна" - участък от към ул. 
"Ген.Гурко" \

0,00 0,00

Доставка на декоративна растителност 0,00 0,00
1 Доставка на декоративни храсти в кортеинер бр. 11,00 8,24 90,64

2

. .  .

Доставка на почвопокривни растения в контейнер бр. 155,00 3,66 567,30

Озеленителни работи \ 0,00 0,00
1 Доставка на хумусна почва \ m 3 10,50 69,43 729,02
2 Разриване и оформяне на терен за озедец^рй^ m 2 21,10 1,20 25,32
3 Засаждане на декоративни храсти в.дупдй'-4цщД/40 б:. 11,00 3,15 34,65
4 Засаждане на почвопокривни растенМ'-------------------------------- --------- J-----НЗ 1 ---I ЛЦЦМ \ ПГ .4 J * - 155,00 0,42 65,10

Тозипровкт е изпълнен сфинансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално разви гт&-2007-2013' сьфинансирвнаот Европейския
фонд за ревиснагно развитие Цялата отговорност за съдържанието на пубпикгцшпасе носи оАрТ J - IH K E f l-ЕлкаНи<олсва'и при никакви
о б ст ояпакт ван есет ипр чв тазипублисацш оггразяваофицшлното сгтновищеу а Европейския ськв и Упратяваиия орган 8
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР

КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

5 Поливане на новозасадени площи - минимум 
петкратно m 2 105,50 0,46 48,53

0,00 0,00
V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" 0,00

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 5,00 371,50 1 857,50

796 598,49

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО
2. УЛ. "ЙОРДАН ИНДЖЕТО"

Т. ЧАСТ "KOI 1СТРУКЦИИ

1 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 3,75 46,05 172,69

2 Направа кофраж за стоманобетонови пояси m 2 194,60 22,80 4 436,88

3 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 42,35 20,64 874,10

4 Доставка и полагане на арматурна заготовка кг 906,00 1,85 1 676,10

5 Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m3 0,50 151,24 75,62

6
Доставка и полагане на бетон С16/20 за 
стоманобетонови пояси и единични фундаменти на 
парапет

m3 31,00 165,86 5 141,66

7
Възстановяване на частично повреден участък от 
подпорната стена е каменна зидария е дребнозърнест 
бетон клас В10

m 2 5,00 288,44 1 442,20

II ЧАСТ"АРХИТЕКТУРА" 0,00
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 0,00

1

Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. 
почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности \

m 2 1095,00 16,51 18 078,45

2

Разрушаване на същ. пясъчно легло (сАдеб.ОЛОм) с 
площ 1095,00 m2, вкл. същ. бетонови пояси, е 
натоварване на камион и транспортираншга 
стр.отпадъци до 15 км на указаното мяето\

m3 109,50 33,07 3 621,17

3

Разрушаване на 715 m2 бетонова нар^дац'(Дйс:ерЬдна 
дебелина 0,1 Ом), с натоварване на каДДеш и 
транспортиране на стр.отпадъци до :1.5 кмща 
указаното място \Д о \5 ' _

\ м8\

1

71,50

\

23,73 1 696,70

Този проект е изпълнен с  финансовата подкрепа на Оперативна програма Тееионакро развитие 2007-2013", сьф ш ш сирвнаот  Европейския
фонд за региснвгно развитие Цялата отговорност засъдьрх&ниегт на публикацията се носи от Е Т  J -Ц /К Е Л -ЕгкаНш олсва“ и гри никакви
обстоятелства н е с е с ч и п ц  че тазипубткацш отразяваофицшлното агвновищена.Европейс-.ия съюз и Управляващия срган 9
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТО

ЕД.ЦЕНА

й н о с т

ОБЩО

4

Изгребване на земна маса (ср.деб.0.50м) под бетонова 
настилка, с площ 422,00 m 2 , за полагане на нов паваж, 
вкл. натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m 3 211,00 19,98 . 4 215,78

5

Разрушаване тротоарна настилка (площ 283 m 2 ), вкл. 
пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на 
камион и транспортиране на строителни отпадъци до 
15 км на указаното място

m 3 42,45 23,73 1 007,34

6

Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 137,00 m 2 (за 
направа на нов тротоар), ср.деб.О.ЗОм с натоварване на 
камион и транспортиране до 15 км на указаното 
място

m 3 41,10 19,98 821,18

7
Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), 
вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и 
превоз на стр. отпадъци до 15 км до указанот о място

м 254,00 12,02 3 053,08

8
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 26,00 6,11 158,86

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ 0,00 0,00
Улична настилка 0,00 0,00

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m < D < 5 6 m m ), с ориентир, площ 641 m 2 за нов участък 
и подравняване на пропадания, с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, 
съгласно детайл

m 3 160,00 50,17 8 027,20

2
Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 
m m < D < 7 m m ) , с площ 1517 m 2 с деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 75,90 43,36 3 291,02

3 Полагане на настилка от съществуващ паваж, 
фугиран с дренажна фуга, съгласно детайл

m 2 1062,00 8,19 8 697,78

4
Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с 
ориентир, р-ри 10x10x20 см., фугирфн с дренажна 
фуга, съгласно детайл ,

m 2 455,00 65,07 ■ 29 606,85

5
Доставка и полагане на бетонови бордюри е размер 
18/35/50, по детайл, съгласно БДС бЙ4П, 
включително всички свързани с ,трва разведи.
------------------------------------------------ i-У------Г1--- ■ W --т—

м 388,50 30,32 11 779,32

Тозипрсеюп е изльпнш сфинансовата подкрепа на Оперативна проврат “Регионално развитие 7007-2013'. сьфиненсиранаотЕврспеОоая
фондза рвгиснато развитие Цялата отговорност засъсЪржанието на публикацията се носи от ЕТ,НМ<ЕГ1- ЕлкаНшолсва" и при шкакви
обстоятелстванасесята че тазипубликацш олразяваофициалноглостановифена Европейския ськв и Управлявания срган Ю
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

6
Доставка и полагане на бетонови елементи "Пътна 
ивица" с размер 10/25/50, за разделителни ивици, по 
детайл, включително всички свързани с това разходи.

бр 68,00 15,96 1 085,28

Тротоарна настилка 0,00

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m <D <45m m ), с  п л о щ  201,00 m2 за нов тротоар и 
подравняване на пропадания,с деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 50,25 50,17 2 521,04

2 Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл m 2 457,00 5,70 2 604,90

3
Доставка и полагане на пласт от сипица (1 
m m <D <5m m ), с  п л о щ  457,00 m 2  с деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 22,90 43,36 992,94

4
Доставка и полагане на тротоарна настилка от 
бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, 
фугирани с пясък фракция 0-2мм, съгласно детайл

m 2 183,00 29,94 5 479,02

5
Доставка и полагане на тротоарна настилка от 
бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, 
фугирани с пясък фракция 0-2мм, съгласно детайл

m 2 274,00 31,73 8 694,02

6
Доставка и полагане на бордюри с размер 8/20/50 
около дървета и зелени площи, включително всички 
свързани с това разходи.

м 52,00 15,84 823,68

Градско обзавеждане 0,00 0,00

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и 
двукратно боядисване с черна Maroik боя и всички 
други съпътстващи разходи \

м 80,00 71,77 5 741,60

2

Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно 
спецификация на материали - вътрешн^ стоманена 
рамка, облицована с дървени ребра от твърда 
дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. 
Размери диаметър 50см, височина 82 c > ff \ 
отклонение+_ 10%

бр 1,00 172,62 172,62

3
Доставка и монтаж на пейки с облбгщцси от , 
дървени гредички, размери 200/65.q /^ .5  см 
отклонение+ 10% \(.Л

бр

ьД------

4,00 504,05 2 016,20

Тозитсект  е изпълнен с  финансовата подкрепа на Оперативна програма 'РееионаЦно развитие %Ю7-2013’, сьфиншсирвнаотЕвропейския
фонд за региснато развитие Цялата от гсворност за съдържанието на пубпикетрщаое носи от Е Т  Л Ж Е Л -  ЕлкаНиколовв' и при никакви
обстоятелстванесесчитц че тази публикация огтазяваофициалното становищенаЕвропейския съкв и Управлявания срган 11
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР М ЯР
КА

коли-
ЧЕСТВ

о
СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩ О
Ш . ЧАСТ ’’ЕЛЕИГРО" 0,00

Спецификация на материалите 0,00
1 Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт 

с HJ1BH 150W бр 1,00 160,29 160,29

2 Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за 
уличен осветител, монтаж на стълб бр 1,00 34,35 34,35

3 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 
590/9,5 бр 1,00 629,70 629,70

4 Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 бр 1,00 18,66 18,66
5 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 м 5,00 1,03 5,15
6 Доставка на конзола за окачване на УИП по СБС бр 2,00 4,00 8,00
7 Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2xl6mm2 м 40,00 1,66 66,40
8 Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 бр 2,00 3,66 7,32
9 Доставка на отклонителна клема УИП-УО 5с 2,00 3,78 7,56

10 Доставка на преходна клема неизолиран/изолиран 
проводник AL25/16 бр 2,00 7,09 14,18

11
Доставка на прожектор за архитектурно -  
художествено осветление, тесен светлинен сноп МХЛ 
250W

бр 1,00 120,21 120,21

Строително-монтажни работи 0,00 0,00
1 Монтаж на СБС 9,5м бр 1,00 266,86 266,86

2 Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на 
СБС

бр 1,00 25,23 25,23

3 Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м бр 1,00 27,41 27,41

4 Монтаж на отклонителна клема УИП-УО бр 2,00 21,56 43,12
5 Монтаж на конзола за окачване на УИП бр 2,00 17,56 35,12

6
Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани 
конзоли /без стойността на кабела/

бр 2,00 94,35 188,70

7
Монтаж на преходна клема неизолиран/изолиран 
проводник AL25/16

бр 2,00 21,56 43,12

8 Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2х2,5тш2 бр 2,00 4,14 8,28

9
Направа на заземление с един заземйтел 63/63/6-1500 
/без стойността на заземителя/ \

бр 1,00 62,31 62,31

10
Измерване на преходно съпротивление на заземление 
с един заземйтел \

бр 1,00 131,91 131,91

11 Маркировка на СБС с блажна боя бр 1,00 1,44 1,44
IV. Ч УСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО ' 0,00

Доставка на декоративраС^асти^лрост 0,00

1
Доставка на декоративни дървета с..ойадM|bV  листа с 
коренова бала , _  , .. „

бр. 7,00 77,85 ' . 544,95

2 Доставка на декоративни храсти |окбревовд*Ь|рк w , , \5 ъ , 53,00 17,52 928,56
3 Доставка на тревна смеска V. 2,50 40,07 100,18

Тозипрсект е изпъпнт с  финансовата подкрепа на Оперативна фоаоада "Регионално развитие 2007-2013", сьфинансирвна от Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност засъдьржаниегтнапубпикщифпасв носи от Е Т  Ц1И<ЕЛ -Еж аН1коповв"и при шкаквь
обстоятелства н е се о и т а , че тазипубтхаиш оггразяваофициалнсто становище на Европейския ськв и Упрзвляаация срган 12
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

КОЛИ-
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО
Озеленителни работи 0,00 0,00

1 Доставка на хумусна почва m3 45,00 69,43 3 124,35
2 Разстилане на почва с подравняване m3 45,00 1,20 54,00
3 Засаждане на широколистни дървета в дупки 60/60/60 бр. 7,00 5,32 37,24

4 Засаждане на декорагтивни храсти в дупки 40/40/40 бр. 53,00 3,15 166,95

5
Презатревяване на терен, включително всички 
технологични операции от премахване на стария 
тревен чим до първа коситба

m 2 100,00 0,46 46,00

6 Поливане на новозасадени площи - минимум 
петкратно m 2 500,00 0,46 230,00

V. ЧАСТ ' ИНФ» РМ АГПОНИ\ ИНФРАСТРУ КТУРА" 0,00

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 3,00 371,50 1 114,50

146 257,33

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

КОЛИ-
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО
3. УЛ. "ХРИСТО ИВ.ВОИВОДАТА"

L ЧАСА КОНСТРУКНЙ
1 Направа кофраж за стоманобетонни пояси m 2 156,10 22,80 3 559,08

2
Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонови пояси

кг 726,70 1,85 1 344,40

3 Доставка и полагане на бетон С16/20 за 
стоманобетонови пояси

m3 21,85 165,15 3 608,53

0,00
II. ЧАС!"АРХИТЕКТУРА" 0,00

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 0,00

1
Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и 
обратен монтаж на решетки за шахти, е натоварване 
и превоз на отпадъци и всичко необходимо

бр 14,00 44,66 625,24

2

Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. 
почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място всички 
свързани дейности

m 2 1651,00 16,51 27 258,01

3

Разрушаване на същ. пясъчно легло /cp^e6.^Xl»)/Q 
площ 1651 m 2 ,  с  натоварване на камирн-ф 
транспортиране на стр.отпадъци до 1|5Вк(м на . 
указаното място W X  ч'

ф 165,10 33,07 5 459,86

Този проект е изпълнел с  финансовата подкрепа на Оперативна грогсвш "Реешяа^но развитие 2Q07+2013'. сьфшгнсирвнаот  Европейския
фонд за региснато развитие Цялата отговорност за съдържанието на пубпикщияюаое носи от Е Т  Л М Е Л -Е л х а Н ш о г о а а “ и при шкаквъ
обстоятелства н е се сч и п а  че тазипублшащя оплазяваофициалното становищеяаЕвропейския съкв и Управляващия срган 13
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

4

Разрушаване тротоарна настилка (бет. плочи) и вкл. 
пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м), с площ 578,50 m 2 ,  с  

натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

m3 86,78 16,89 1 465,71

5

Разрушаване на 84 m 2  тротоарна бетонова настилка 
(ср.деб. 0.10 м), с натоварване на камион и 
транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 8,40 23,73 199,33

6

Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.О.Юм) с 
площ 84,00 m2, с натоварване на камион и 
транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 8,40 33,07 277,79

7

Разчистване и изгребване на земна маса с площ 147,00 
m2 (за полагане на нови бет. павета), ср.деб.О.ЗОм с 
натоварване на камион и транспортиране до 15 км на 
указаното място

m3 44,10 14,42 635,92

8
Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), 
вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и 
превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място

м 472,00 12,02 5 673,44

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ 0,00
Улична настилка 0,00

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 330 m2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 82,50 50,17 4 139,03

2
Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 
mm<D<7mm) , с площ 1651 m2 с деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 82,60 43,36 3 581,54

3 Полагане на настилка от съществуващ паваж, 
фугиран с дренажна фуга, съгласно детайл

m 2 1156,00 8,19 9 467,64

4
Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с 
ориентир, р-ри 10x10x20 см., фугиран с дренажна 
фуга, съгласно детайл \

m 2 495,00 65,07 32 209,65

5
Доставка и полагане на бетонови бордюричр размер 
18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-8/. 
включително всички свързани с това р^зхрдЩ

м 472,00 30,32 14 311,04

Тротоарна настилШ/ k-------- 0,00 0,00

Този проект в изпълнел с финансовата подкрепа на Оперативна грогрвма “Регионално развитие 2007-2013". сьфшенсиранвотЕврспеОаия
фонд за региснагно развитие Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Е Т  J T W E J l -  ЕгкаНи<олсва“ и при никакви
обстоятелства н е се ст т а  че тазипублисацш отразяваофициалното становищекаЕвропейския сьгаз и Управляващия срган 14
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m < D < 4 5 m m ), с п л о щ  277 m 2  за нов тротоар и 
подравняване на пропадания, с деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 69,25 50,17 3 474,27

2 Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл m 2 800,00 5,70 4 560,00

3
Доставка и полагане на пласт от сипица (1 
m m < D < 5 m m ) , с п л о щ  800 m 2  с деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 40,00 43,36 1 734,40

4
Доставка и полагане на тротоарна настилка от 
бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, 
фугирани с дренажна фуга, съгласно детайл

m 2 320,00 29,94 9 580,80

5
Доставка и полагане на тротоарна настилка от 
бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, 
фугирани с с дренажна фуга, съгласно детайл

m 2 480,00 31,73 15 230,40

0,00
III. ЧАС I "И I !М>Р ? АП ■IOIПТА ИНФРАСТ РУКТУРА" 0,00

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 3,00 371,50 1114,50;

149 510,58

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР
МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО
4. УЛ. "ПЕТЪР БОГДАНОВ"

I. ЧАСТ " l О СТРУК1И И"
1 Направа кофраж за стоманобетонни пояси m 2 103,60 22,80 2 362,08

2 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонови пояси

кг 482,30 1,85 892,26

3 Доставка и полагане на бетон С16/20 за V 
стоманобетонови пояси у

m 3 14,50 ■ 165,86 2 404,97

\ 0,00
П. ЧАСТ " АРХШ ЕК ГУРА" \ 0,00

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ \ 0,00

1

Разваляне на съществуваща калдъръмена наешлка, 
вкл. почистване и сортиране на камъiште;ур1дщмне на 
годните и негодните за повторна употще^щ 
натоварване на камион и транспортиране на v 
стр.отпадъци до 15 км на указаното мяЬто;и всичДи' ' 
свързани дейности-- ■ .. ...............................Ч-— ---- -7-

,  m 2

--- i

369,00 16,51 6 092,19

Тозипрсект  е изпьпнвв с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално )
фондза региснагно развитие Цялата отговорност засъдьржашвтона пуЕпи.сецитас
обстоят&ютванесеснипц че тази публика щя отразяваофициалиото станошщенаЕ

13виггие 2007-2013', съфинансирвнаот Европейския
носи от Е Т  J I W E f l -  Ем аН ш о псва“ и гри никакви

тейсхия съкв и Управляващия срган 15
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

2

Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.О.Юм) с 
площ 369,00 m2, с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 36,90 33,07 1 220,28

3

Изтребване, ръчно, на земна маса с площ 141,00 m2 (за 
полагане на нова настилка от паваж), ср.деб.О.бОм с 
натоварване на камион и транспортиране до 15 км на 
указаното място

m 3 84,60 19,98 1 690,31

4
Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 22,50 m2 (за 
тротоари), ср.деб.О.ЗОм с натоварване на камион и 
транспортиране до 15 км на указаното място

m 3 7,80 19,98 155,84

5

Разрушаване на 68 m2 тротоарна бетонова настилка 
(ср.деб. 0.10 м), с натоварване на камион и 
транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на 
указаното място

m2 6,80 23,73 161,36

6

Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.О.Юм) с 
площ 68,00 m2 с натоварване на камион и 
транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 6,80 33,07 224,88

7

Разрушаване тротоарна настилка (бет. плочи), вкл. 
пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с площ 43,00 m2, с 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

m 3 6,45 16,89 108,94

8
Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), 
вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и 
превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място

м 36,00 12,02 432,72

9
Премахване на съществуваща бетонова настилка по 
стъпала с площ 3.3м2, вкл. транспорт на отпадъци и 
всички свързани дейности

m 3 1,60 23,73 37,97

0,00
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ 0,00

Улична настилка 0,00

1

Доставка и полагане на пласт от трошен каАък (7 
m m < D < 4 5 m m ) за нов участък и подравняване'.на 
пропадания, с площ 246,00 m 2 с деб. 25 см уштьтнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласноддатайл

m 3 61,50 50,17 3 085,46

2

Доставка и полагане на нов пласт от грбш^н' 
m m < D < 5 6 m m ) за нов участък, с  площ Ю1ДЮ'м2 
25 см уплътнени, вкл. всички допълнителцд раб%щ 
съгласно детайл1 1 ■ — '■ — — ■■ 1 ~ ■ ---------\ т-г ч— \

' 45,30 50,17 2 272,70

Тозипровкт е изпълнен с  финансовата подкрепа на Оперативна програма Тегионал/Ь развитие 2007-2013" сьфинансиренаотЕвропейскш
фонд за региснато развитие Цял arm отговорност за съдържанието на пубпикацшт&се носи от ЕТ  J-tPtfET l-En xaH ixo n o ea ' и при никаквъ
обстоятвгстванесеоита, че тазипудтмащя отразяваофициалюто ствновищенаЕвропейския съизв и Управляващия срган 16
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

3
Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 
m m <D <7m m ) , с площ 510,00 m2 с  деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 25,50 43,36 1 105,68

4
Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с 
ориентир, р-ри 10x10x20 см., фугиран с дренажна 
фуга, съгласно детайл

m 2 530,00 65,07 34 487,10

5
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, 
включително всички свързани с това разходи.

м 135,00 30,32 4 093,20

Тротоарна настилка 0,00 0,00

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m < D < 4 5 m m ), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 24 m 2 , средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 6,00 50,17 301,02

2 Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 2 114,00 5,70 649,80

3
Доставка и полагане на пласт от сипица (2 
m m < D < 7 m m ), с площ 1 1 4 ,0 0  m 2 с деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 5,70 43,36 247,15

4
Доставка и полагане на тротоарна настилка от 
бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, 
фугирани с пясък фракция 0-2мм, съгласно детайл

m 2 46,00 29,94 1 377,24

5
Доставка и полагане на тротоарна настилка от 
бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, 
фугирани с пясък фракция 0-2мм, съгласно детайл

m 2 68,00 31,73 2 157,64

6
Доставка и полагане на полимерциментно лепило 
върху стъпала (

m 2 5,10 15,68 79,97

7
Доставка и полагане на изравнителна циментова 
замазка върху стъпала \

m 2 3,30 10,19 33,63

8

Доставка и полагане на настилка от камдплочи 
(пясъчник) с правилна форма, по стъпала,) дебелина 4- 
5 см, фугирани с дренажна фуга (ширин^4^футъ.та 8- 
15 мм.), съгласно детайл , . ........... .

m 2 5,10 136,09 694,06

0,00 0,00
Градско обзавеждан^ 0,00

Този проект е изпълнен сфиназсовата подкрепа на Оперативна грогрв/.в “Регионално развитие 2007-2013'. сьфшансирвнаот Европейския
фонд за региснагно развитие Цялата опгсвсрност за съдържанието на публикацията се носи от Е Т ф Н К Е Л -Е л к а Н ш о л св а “ и при никакви
обстоятелстванесесчита. че тазилублилацш отразяваофициалиото становище &а Европейския съкв и Управляващия срган Т1
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩ О

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна 
обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя и всички други 
съпътстващи разходи

м 2,00 69,48 138,96

0,00
Всичко: 0,00

III. ЧАСТ "ИЛФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА" 0,00

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 2,00 371,50 743,00

67 250,41

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР М ЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

о

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩ О
5. УЛ. "КИРО ТУЛЕШ КОВ"

I. ЧАСТ 1 0  СТР ■■ .4

1 Направа ръчен изкоп за нови стъпала и стълбищни 
площадки

m3 79,20 46,05 3 647,16

2 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията

m3 8,15 22,66 184,68

3 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 2,70 46,05 124,34

4 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и 
камъни

m3 90,00 9,63 866,70

5 Направа кофраж за фундаменти на стъпала m 2 37,85 20,64 781,22
6 Направа кофраж за стъпала m 2 82,50 22,64 1 867,80

7 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 30,80 20,64 635,71

8 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 412,50 1,85 763,13
9 Доставка и полагане на бетон С20/25 m3 19,80 183,31 3 629,54

10 Доставка и полагане на бетон С20/25 за единични 
фундаменти на парапет

m3 2,70 183,31 494,94

11 Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 m3 11,30 151,24 1 709,01

12.
Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет \

m3 0,35 151,24 52,93

13
------  -------- --------  \

Подравняване и уплътняване на земната основзд m 2 181,50 1,48 268,62

14 Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен С\ 
виброваляк под стъпала и стълбищни площадки,

m3 37,00 45,84 1 696,08

15
Направа на каменна зидария от дялан камвк у  
дребнозърнест бетон клас В10 / А

>Дт&г\\k 6,85 272,24 1 864,84

5 \  /V . -  у  •

*т л  1! \ 0,00
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" ___ V ........../ .......

0,00
ДЕМ ОНТАЖ НИ РАБОТИ ч> V 0,00

Тозипроект е изпълнен сфинансоватаподкрепанаОперативна тогрвма “Регионално разви due Z307-2013’  сьфиненсиранаотЕвропейския 
фонд за региснато развитие Цялата отговорност за съдържшета на пуБпик&1,ията се носиЪт ЕТ „НИ<ЕЛ-ЕлкаНи<олсва'и ти никакви 
обстоятелства не се  т ип а, че твзиги/блисацш отразяеаофициалното атновищенаЕвропшщсия ськв и Управляващия срган 1£\\
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

1

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, 
вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m 2 239,00 16,51 3 945,89

2

Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло 
(ср.деб.О.Юм) с площ 2 3 9 ,0 0  m 2 , с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 23,90 33,07 790,37

3
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 65,00 19,09 1 240,85

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ 0,00
Улична настилка 0,00

1

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 
m m < D <56m m ), с  п л о щ  239,00 m 2 с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, 
съгласно детайл

m 3 59,80 50,17 3 000,17

2
Доставка и полагане на нов пласт от сипица (1 
m m < D < 5 m m ) , с площ 239,00 m 2  с деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 12,00 43,36 520,32

3

Полагане на настилка от съществуващ сортиран 
камък, фугиран е дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1 m m < D < 7 m m ), съгласно 
детайл

m 2 119,00 38,13 4 537,47

4

Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с 
дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1 m m < D < 7 m m ), съгласно детайл

m 2 120,00 88,96 10 675,20

5
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, 
под челни еднородни камъни за калдъръм на стъпала, 
с площ 65 m2 с  деб. 15 см, съгласно детайл)

m 3 5,00 180,25 901,25

6
Полагане на полимерциментно лепилоД^р^^дъпала, 
площадки и стени , ,

m 2 74,00 15,68 1 160,32

7
Доставка и полагане на изравнител!найщдоРр5<§р^ 
замазка върху стъпала, площадки ,, . „ ,

m 2  
1 1

27,00 10,19 275,13

8
Доставка и полагане на облицовка от jKjayt. пдршг 
(пясъчник), с правилна форма, по огрУдй еДейи, 
дебелина 5 см, съгласно детайл

m2v 24,00 105,88 2 541,12

Този проект е изпълнен сфинвнсовата подкрепа наОперативна програма "Регионално развитие 2)07-2013" сьфшансирана от Европейския
фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържаше то на пуВликециятаое^тси от Е Т  Л М Е П -Е л к а Н и ю л с в а “ и гри никакви
обст оят &кт ванесесиила че тазипубликацш отразяваофициалюто сгтновищенаЕврвфейаш  сьгсв и Управляващия срган 19
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

9

Доставка и полагане на настилка от кам. плочи 
(пясъчник, гнайс), с правилна форма, по стъпала, вкл. 
чела, дебелина 5 см, фугирани с дренажна фуга 
(ширина на фугата 8-15 мм.), съгласно детайл

m 2 49,00 136,09 6 668,41

10
Доставка и полагане на еднородни кам. плочи 
(пясъчник), с правилна форма, дебелина 5 см, за 
шапки на оградни каменни стени, съгласно детайл

m 2 16,50 136,09 2 245,49

11
Доставка и полагане на каменни бордюри с размер 
8/20/50 около дървета и зелени площи, включително 
всички свързани с това разходи.

м 58,00 34,27 1 987,66

0,00
Градско обзавеждане 0,00

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна 
обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя и всички други 
съпътстващи разходи

м 57,00 69,48 3 960,36

2

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и 
двукратно боядисване с черна матова боя и всички 
други съпътстващи разходи

м 10,00 71,77 717,70

3
Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и 
дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см 
отклонение+ 10%

бр 2,00 504,05 1 008,10

0,00
[111, ЧАСТ "1 ЦКТРО" 0,00

Спецификация на материалите 0,00

1
Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт 
с НЛВН 70W

бр 2,00 133,95 267,90

2 Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за 
уличен осветител, монтаж на стълб

бр 2,00 34,35 68,70

3
Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец 
Н5.0м прахово боядисан в комплект е клемна кутия и 
предпазител \

бр 2,00 211,81 423,62

4 Доставка на анкерна група за стълб \ бо 2,00 48,77 97,54
5 Доставка на заземителен кол 63/63/^Т|ИД 2 1,00 18,66 18,66
6 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mrp2 м 5,00 1,03 5,15

7
Доставка на конзола за окачване каУШТ по 
стоманотръбен стълб j_. ; h

2,00 4,00 8,00

8 Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2 _ м \ 50,00 1,66 83,00
9 Доставка на опъвателна клема за УЙП; тип:4/1б“У бр 4,00 3,66 14,64

Тозипроект е изгьпнви сфинансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионалко развитие 2007-2013'  сьфшансирвнаотЕвропейския
фонд за региснато развитие Цялата отговорност за съдържанието на пубпиквцият&се носи от Е Т  ф НиКЕП -ЕлкаН ш олсва' и при никакви
обстоятелстванесестта че тазипубткацся отразяваофициалното становищенаЦвропшския ськв и Управпяаация срган 20
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

коли-
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО
10 Доставка на отклонителна клема УИП-УО бр 4,00 3,78 15,12
11 Доставка на преходна клема неизолиран/изолиран 

проводник AL25/16 бр 2,00 7,09 14,18

Строително-монтажни работи 0,00
1 Направа на фундамент с анкерна група за парков 

стълб бр 2,00 195,91 391,82

2 Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без 
стойността на стълба/ бр 2,00 200,90 401,80

3 Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на 
СБС бр 2,00 25,23 50,46

4 Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5m бр 2,00 27,41 54,82

5 Монтаж на конзола за окачване на УИП бр 2,00 17,56 35,12
6 Монтаж на отклонителна клема УИП-УО бр 4,00 21,56 86,24

7 Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани 
конзоли /без стойността на кабела/ бр 3,00 94,35 283,05

8 Монтаж на преходна клема неизолиран/изолиран 
проводник AL25/16 бр 2,00 21,56 43,12

9 Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 бр 4,00 4,14 16,56

10 Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 
/без стойността на заземителя/

бр 2,00 62,31 124,62

11
Измерване на преходно съпротивление на заземление 
с един заземител

бр 2,00 131,91 263,82

0,00
IV. ЧАСТ ”17 ЧРКОУ СТПР? ШСТI Ю" 0,00

Доставка иа декоративна растителност 0,00
1 Доставка на декоративни храсти в контейнер бр. 201,00 8,24 1 656,24

2
Доставка на почвопокривни растения и 
многогодишни цветя в контейнер

бр. 466,00 х  3,66 1 705,56

Озеленителни работи 0,00 0,00
1 Доставка на хумусна почва m3 15,60 69,43 1 083,11
2 Разриване и оформяне на терен за озеленяване m3 15,60 1,20 18,72
3 Засаждане на храсти в дупки $0/40/40 5р. 201,00 3,15 633,15

4
Засаждане на почвопокривни растения и 
многогодишни цветя \

бр. 466,00 0,42 195,72

5
Поливане на новозасадени плохки - минимум 
петкратно \

m2 260,00 0,46 119,60

0,00
V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА” 0,00

1
Доставка и монтаж на инф. табетшлзкцпставяне върху^  ч"'\.
стени по улици, съгласно план, приШда^нця и специф. 
на материали

бр 2,00 371,50 743,00

-- ---, ------------- ------—-^-,..4— ~Л~Jw--- 73 685,55

Тозипроект е изпълнен сфинансовата подкрепа на Оперативна
фонд за регионално развитие Цялата отговорност засъдьржашег
обстоятеютеанесеснипа, че гтзипубткацш огтазяваофициагШ

ама “Регионално развитие 2007-2013", сьфиненсиранаот Европейския
j на пубпикщиятаокзюси от Е Т Л Е К Е П -Е л к а Н ш о л с в а “и гри никакви

) становищенаЕвропейския съюз и Управлявалия срган 21
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР М ЯР
КА

КОЛИ-
ЧЕСТВ

о

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩ О

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩ О
6. УЛ. "8-МА ДРУЖИНА"

L "ПАСТ "КОНСТРУКЦИИ"

1 Направа ръчен изкоп за нови стъпала и стълбищни 
площадки m3 104,50 46,05 4 812,23

2 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията m3 10,55 22,66 239,06

3 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 6,75 46,05 310,84

4 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и 
камъни m3 121,80 12,93 1 574,87

5 Направа кофраж за фундаменти на стъпала m 2 112,60 20,64 2 324,06
6 Направа кофраж за стъпала m 2 67,35 22,64 1 524,80
7 Направа кофраж за стоманобетонни пояси m 2 40,60 22,80 925,68

8 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 77,00 20,64 1 589,28

9 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 358,80 1,85 663,78

10 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонови пояси

кг 190,00 1,85 351,50

11
Доставка и полагане бетон С12/15 за на подливка на 
единични фундаменти на парапет

m3 0,80 151,24 120,99

12 Доставка и полагане на бетон С20/25 m3 14,10 183,31 2 584,67

13 Доставка и полагане на бетон С16/20 за 
стоманобетонови пояси

m3 5,70 165,86 945,40

14 Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 m3 22,25 151,24 3 365,09
15 Подравняване и уплътняване на земната основа m 2 286,55 1,48 424,09

16
Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен е 
виброваляк под стъпала

m3 57,30 45,84 - 2 626,63

0,00
11, ЧАСТ АРХИТЕКТУРА" 0,00

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 0,00

1
Премахване на съществуваща/бетонова настилка по 
стъпала, стълбищни площадки е площ 49м2, вкл. 
транспорт на отпадъци и всички свързани дейности

m3 24,00 23,73 569,52

2

Разваляне на съществуваща кавдъръмена настилка, 
вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспорт1шштеща -- ч 
стр.отпадъци до 15 км на указаното дасто и всички 
свързани дейности
— — --------------------------- --------- -------------------■; ) i s i ----- *--------

m 2 455,00 16,51 7 512,05

Тозипроакт в изпьлнач сфинансовата подкрепа на Оперативна прогреса “Регионално рвз
фонд за региснато развитие Цялата отговорност засъдържанавтот публикацията се нос
обстоятелства н е с е с н и т  че тазипублисацт отразяваофициалюлю становищенаЕвропе

ie 2007-2013' сьфичтсирвнаотЕвропейския
от Е Т ,Н И < Е Л - ErxaH ixancea" и гои никакви

кия съкв и Управляващия срган 22
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

КОЛИ-
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩ О

3

Разрушаване, на същ. пясъчно легло (ср.деб.ОЛОм) с 
площ 455,00 m 2, с  натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 45,50 33,07 1 504,69

4

Изтребване, ръчно, на земна маса с площ 99,00 m2 (за 
полагане на нова настилка), ср.деб.ОЛОм с 
натоварване на камион и транспортиране до 15 км на 
указаното място

m 3 39,60 19,98 791,21

5
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 102,00 19,09 1 947,18

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ 0,00
Улична н а с т и л к а 0,00

1

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 
m m <D <56m m ), с  п л о щ  598,00 m 2 с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, 
съгласно детайл

m 3 179,40 50,17 9 000,50

2
Доставка и полагане на нов пласт от сипица (1 
m m <D <5m m ) , с площ 581,00 m2 с деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 29,00 43,36 1 257,44

3

Полагане на настилка от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1m m <D <7m m ), съгласно 
детайл

m 2 232,00 38,13 8 846,16

4

Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с 
дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 349,00 88,96 31 047,04

5
Полагане на полимерциментно лепило върху стъпала, 
площадки

m 2 78,00 15,68 1 223,04

6
Доставка и полагане на изравнителна циментова 
замазка върху стъпала, площадки

m 2 56,00 10,19 570,64

7

Доставка и полагане на легло от )емновлажен бетон, 
под челни еднородни камъни за калдъръм на стъпала, 
с площ 33,6 m2 с деб. 15 см, съгласно детайл

m 3 6,80 180,25 1 225,70

8

Доставка и полагане на настилка от кШй. плочи 
(пясъчник, гнайс), с правилна форЖа/Ащху-стъпала и 
площадки, дебелина 4-5 см, фугиращ- сЖ^нажна 
фуга (ширина на фугата 8-15 м м ^еъйласда^^айл К
-- ---------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------‘ 1 ' \ \ -̂------1— ч

m 2 78,00 136,09 10 615,02

Този проект е изгъпнен с  финансовата подкрепа на Оператита-щограмр^Р^онапно рвзвиггиеШ07-2013~. сьфтансирвнаотЕвропвйскш
фонд за региснато развитие Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи огтгЕТ Ц Ц Ж ЕЛ -Еж зН и со п сва “ и гри шкакви
обслпоятепстванесвошпз че лтзип'/5ткац1я опразяваофицшпшто стансклценаЕвропшашяРсьюз и Управляващия срган 23
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

КОЛИ-
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

9
Доставка и полагане на каменни бордюри с размер 
8/20/50 около дървета и зелени площи, включително 
всички свързани с това разходи.

м 138,00 34,27 4 729,26

10

Направа на стенички (25см ширина) около зелени 
площи от глиц зидария от камък (пясъчник) с 
дебелина 10 см., включително вкл. всички 
допълнителни работи

m3 2,00 404,79 809,58

Градско обзавеждане 0,00

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна 
обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя и всички други 
съпътстващи разходи

м 120,00 69,48 8 337,60

2

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл ПЗ), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и 
двукратно боядисване с черна матова боя и всички 
други съпътстващи разходи

м 11,00 74,06 814,66

0,00
III. ЧАСГ ТЛ . КТРО" 0,00

Спецификация на материалите 0,00

1
Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт 
с НЛВН 70W

бр 3,00 133,95 401,85

2 Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за 
уличен осветител, монтаж на стена

бр. 1,00 34,35 34,35

3 Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за 
уличен осветител, монтаж на стълб

бр. 1,00 34,35 34,35

4 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 м 30,00 1,03 30,90
5 Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2xl6mm2 м 35,00 1,66 58,10
6 Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 5? 2,00 3,66 7,32
7 Доставка на отклонителна клема УИП-УО бр 6,00 3,78 22,68

Строително-монтажни работи 0,00 0,00

1
Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на 
стена

бр 1,00 17,12 17,12

2
Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на 
стълб \

бр 1,00 25,23 25,23

3 Монтаж и подвързване на уличен освежител до 9,5м бр 3,00 27,41 82,23

4
Полагане на кабел СВТ-с на скоби по стаена /без 
стойността на кабела/

м 30,00 7,23 216,90

5
Окачване и опъване на кабел УИП по мсДт^рани^ 
конзоли/без стойността на кабела/,

бр 2,00 94,35 188,70

6 Монтаж на отклонителна клема заУЙН-VW------------------------------------- -------------- i "г f— »л—\ 6Р 6,00 21,56 129,36

Тозипровкт е изгьпнвз сфинанажата подкрепа на Оперативна програма "Р^йонално рвзвипгде 2007-2013'  съфинансирвнаотЕврспейския
фонд за регисяагно развитие. Цялатаотгсвсрност засъдьржашето на публикацията се носи от ЕТ J-IPKETl- ЕлкаНшоловсГи при никакви
обстоятепстванесесхипа че тази публикации отразяваофицшлното становище на Европейския ськв и Управляващия среан 24
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

о

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

7 Налрава на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 бр 6,00 4,14 24,84

8 Свързване на кабел СВТ-с 2х2,5шш2 към УО или РК бр 1,00 2,14 2,14

0,00
IV. ЧАСТ "ТТАР ;< )У( ТРОНСТВО" 0,00

Доставка на декоративна растителност 0,00

1 Доставка на вечнозелени растения с коренова бала бр. 1,00 137,39 137,39

2 Доставка на декоративни храсти в контейнер бр. 17,00 8,24 140,08

3 Доставка на почвопокривни растения в контейнер бр. 525,00 3,66 1 921,50

Озеленителни работи 0,00 0,00
1 Доставка на хумусна почва m3 25,00 69,43 1 735,75
2 Разстилане на почва с подравняване m3 25,00 1,20 30,00

3 Засаждане на декоративни растения в дупки 60/60/60 бр. 1,00 5,32 5,32

4 Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 бр. 17,00 3,15 53,55

5 Засаждане на почвопокривни растения бр. 525,00 0,42 220,50

6 Поливане на новозасадени пощи - минимум петкратно m 2 391,50 0,46 180,09

0,00
V. M'VCT "У Л Ф О ГfAllllOJ «ьТА Г НФРА< ТРУКТУРА" 0,00

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 3,00 371,50 1 114,50

121 999,01

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР
МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

9. УЛ. "ЦАНИ ГИНЧЕВ"
1. Ч \С 1 ‘ "КОНГТРУКЦ 1 И"
1 Направа кофраж за стоманобетонни пояси------ ж--------- -------------------  . 1 m 2 156,10 22,80 3 559,0£

2
Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонови пояси \

кг 726,70 1,85 1 344,4(

3
Доставка и полагане на бетон С\ 6/20 за 
стоманобетонови пояси \

m3 21,85 165,86 3 624,0'

0,01
II. ЧАСТ "АР.ШТПЕ1 СТУРА" ' \  . 0,0

Д ЕМ О НТА Ж HEfPAK С)ДИ 0,0

Тозипроект е  изпълнен с  ф инансоват а подкрепа на  О перРт ивва^лрег^м а "Регионално разф ггие 2007-2013" сьф ш ансиранаот Европейсхия
фондза регионално развит ие Цялата отговорност засъдьрж аш ет о на\рубпикщ ияпасе щ з л  от ЕТ JT T K E Sl-Е гла Н ш о лсва “и при шкакви
обстоятелства н е с е о н т а  че т а зи п уб т яа щ л оггразяваоф ициалнот оегт новищ енаЕвропейасия сь кв  и У правлявания срган 25
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР-
ЕА

к о л и -
ЧЕСТВ

о

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

1

Разрушаване асфалтова настилка (за полагане на нова 
паважна настилка), вкл. тр. каменна основа 
(ср.деб.О.бОм), с площ 314 m2 с натоварване на камион 
и транспортиране на стр. отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 188,40 26,51 4 994,48

2

Изтребване на земна маса с площ 457 m 2  (за полагане 
на нова настилка от паваж), ср.деб.О.бОм с 
натоварване на камион и транспортиране до 15 км на 
указаното място

m3 274,20 14,42 3 953,96

3

Разрушаване тротоарна настилка (бет. плочи) вкл. 
пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с площ 87,00 m2, с 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

m3 13,05 16,89 220,41

4
Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 312,00 m2 (за 
нови тротоари), ср.деб.О.ЗОм с натоварване на камион 
и транспортиране до 15 км на указаното място

m3 93,60 19,98 1 870,13

5
Разрушаване бордюри, вкл.бетонова основа, с 
натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 
15 км до указаното място

м 105,00 4,32 453,60

0,00
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ 0,00

Улична настилка 0,00

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm) за нов участък и подравняване на 
пропадания, с ориентир, площ 519,00 m2 с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, 
съгласно детайл

m3 129,80 50,17 6 512,07

2

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm) за нов участък, с площ 456,00 m2 с деб. 
25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, 
съгласно детайл <

m3 114,00 50,17 5 719,38

3
Доставка и полагане на нов пласт от|сипица (2 
mm<D<7mm) , с площ 764,00 m2 с деб! 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 37,50 43,36 1 626,00

4
Доставка и полагане на нова настилка^рт паваж, с 
ориентир, р-ри 10x10x20 см., фугиран q дренажна 
фуга, съгласно детайл

m 2 749,00 65,07 48 737,43

5
Доставка и полагане на бетонови (56р/цорШ\ размер 
18/35/50, по детайл, съгласно БД;6Д24-87ц 
включително всички свързани с това цаЬхо&М,
----- -------—-------------------—-------------- г-̂ -т---- V-4 " \

м

4V—

204,00 26,72 5 450,88

Тозипраакт в изпълнен сфинансовата подкрепа на Оперативна фргракй^Рфионално рвзвит Ь 2307-2013' съфинтсирвнаот Еврспейсхт
фонд за регионално развитие Цялата отговорност за с ьдьржзшейр на nyhptnpfum ace носи ш  Е Т  „Н И К ЕЛ - ЕлкаНисолсва'и гри никакви
обст оят&кхпванесесчтза че тазип^блшащя отзазяеаофициалюШ^табовищенаЕвропейсЩт ськв и Упрввлявадия среда 26
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

6
Доставка и полагане на градински бордюри с размер 
8/20/50 около дървета и зелени площи, включително 
всички свързани с това разходи.

м 71,00 15,84 1 124,64

7
Доставка и полагане на бетонови елементи "Пътна 
ивица" е размер 10/25/50, за разделителни ивици, по 
детайл, включително всички свързани с това разходи.

бр 20,00 12,70 254,00

0,00
Тротоарна настилка 0,00

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m <D <45m m ), с  п л о щ  363 m 2  за нов тротоар и 
подравняване на пропадания, с деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 90,80 50,17 4 555,44

2 Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 2 363,00 5,70 2 069,10

3
Доставка и полагане на пласт от сипица (2 
m m <D <7m m ), с  п л о щ  363 m 2 с  деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 18,20 43,36 789,15

4
Доставка и полагане на тротоарна настилка от 
бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, 
фугирани с дренажен разтвор, съгласно детайл

m 2 145,00 33,68 4 883,60

5
Доставка и полагане на тротоарна настилка от 
бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, 
фугирани с дренажен разтвор, съгласно детайл

m 2 218,00 35,47 7 732,46

0,00
111. ЧАСТ” Г 1ЕКТРО" 0,00

Спецификация на материалите 0,00

1
Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт 
с НЛВН 70W \

бр 1,00 133,95 133,95

2
Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за 
уличен осветител, монтаж на стълб \

бр 1,00 34,35 34,35

3 Доставка на кабел СВТ-с 2х2,5шш2 \ м 5,00 1,03

iD 
т—

i

VO

Строително-монтажни работи 0,00 ОДС

1
Доставка на улично осветително тяло\|Р65 Class I, к-кт 
с НЛВН 70W

бр 1,00 27,41 27,41

2
Доставка на единична конзола Ф6ТД5о^^/а/; за... 
уличен осветител, монтаж на ctbW

j L---------------------------- ------------- . . .  1 Л - 11 1

бр 1,00 25,23 25,22

3 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 , ., 5,00 7,23 36,15

\ \

Тозипроехт в изпълнен с  финансовата подкрепа на Оперативна програма ̂ Ф ионално рвзвигте^$)07~2013'. съфшансирвнаот Европейския
фондза региснато развитие Цялата отговорност за съдържаше то на пувликщиятасе носи crmjET Ц -Н К ЕЛ -ЕлкаН ию пова“ и при никакво
обстоятелстванесестте че тазипубтжацш огюазяваофициалюпюстгАхшщенаЕвропейскш.съкв и Управлявация срган 27
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР МЯР
КА

к о л и -
ЧЕСТВ

О

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

4 Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 бр 2,00 4,14 8,28

0,00
IV. ЧАСТ "ПАРК ОУС1РОЛ<ДНО" 0,00

Доставка на декоративна растителност 0,00

1
Доставка на широколистни дървета за улично 
озеленяване с коренова бала (кълбест ясен Фраксинус 
оксикарпа ф. глобоза

бр. 9,00 108,77 978,93

2 Доставка на нискостеблени рози в контейнер бр. 253,00 5,50 1 391,50
Озеленителни работи 0,00 0,00

1 Доставка на хумусна почва m3 15,00 69,43 1 041,45
2 Разстилане на почва с подравняване m3 15,00 1,20 18,00

3 Засаждане на широколистни дървета дупки 60/60/60 бр. 9,00 5,32 47,88

4 Засаждане на нискостеблени рози в дупки 30/30/30 бр. 253,00 3,45 872,85

5 Поливане на новозасадени площи - минимум 
петкратно

m 2 139,50 0,46 64,17

6
Поливане на новозасадени дървета - минимум 
петкратно

m 2 45,00 0,46 20,70

0,00
V. ЧАСТ ”Е '' ФОРМАПИ ()ННА ИНФРАСТРУКТУРА" 0,00

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 2,00 371,50 743,00

114 923,25
i 1 470 224,62

1 294 044,92

■ ____ \ ----------------
1 764 269,54

\
\

Тозипрсект е изпълнен сфинансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално рвзвигще 2007-2013, съф ш ш сирвнаот  Европейския
фонд за региснато развитие Цгтата отговорност за съдържанието на пуфикациятасе Hocu'ipi Е Т  ф Н К Е П -Е т а Н ш о л св а " и при шкаквь
обсггоят & кт ванесеоит а че тазипубткацш отразяваофицшлното становищенаЕвропей&шя съке и Управлявания срган

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




