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Д О Г О В О Р

№BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-ii

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

Днес ..^ £ '.^ # ...2017  г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, с 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. „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

със седалище и адрес: град Велико Търново, бул. „България“ № 23, тел: 062/652043, Е- 
mail: globus lv@abv.bg, ЕИК: 104639368, представлявано от Теодора Колева -  управител, 
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
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Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове 
работи, включени в обхвата 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 № 6: „СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. 
Капитан Дядо Никола; ул. Драгоман; ул. Медникарска; ул. Кирил и Методий; ул. 
Поборническа; ул. П.Р. Славейков; ул. Георги Мамарчев; ул. Поп Матей 
Преображенски; ул. Въстаническа“

(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 300 (триста) 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
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участника срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок 
по проекта.

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 3%, както следва: 56 010,36 лв.

За изпълнение на СМР общо в размер на 1 923 022,44 лв./ един милион деветстотин 
двадесет и три хиляди двадесет и два лева и четиридесет и четири стотинки/ без ДДС, 
а с ДДС 20 % - 2 307 626,93 лв./ два милиона триста и седем хиляди шестстотин 
двадесет и шест лева и деветдесет и три стотинки/

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

35% /тридесет и пет на сто/ от стойността -  авансово, а именно: 673 057,85 лв./ 
шестстотин седемдесет и три хиляди петдесет и седем лева и осемдесет и пет 
стотинки/, а с ДДС 807 669,43./ осемстотин и седем хиляди шестстотин шестдесет и 
девет лева и четиридесет и три стотинки/.

- 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 с разходооправдателни 
документи -  подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за 
вложени материали.
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(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
МОЛ: 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 Общинска банка, клон
Велико Търново.

(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
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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 
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 4,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100%;
- допълнителни разходи върху механизация 50%;
- доставно - складови разходи 10%;
-печалба 10%.

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
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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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от 
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с 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 с 
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 с 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
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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 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 с 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)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 с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова 
помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с 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
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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.

(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: Симеон Лесичков.

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

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с 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 с 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.
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(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.

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 с 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.
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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. 
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: при основни 
ремонти на улици -  една година; за съоръжения на улици при ново строителство -  10 
години; при основен ремонт и рехабилитация -  4 години.

(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.

VIIITАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
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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 86 536,01 лв.

(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 
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.
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(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.

(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
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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.

(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 с 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 с 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
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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 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. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или 
действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с 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 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 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.
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XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33(1) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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 с 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, ал. 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 с
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преференциален данъчен режим, свързаните с 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.

(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява с 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 с 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 с 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

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. ”



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;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.Зб За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или 
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага 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 ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение Ценово предложение жгнл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.

Този договор се състави и' псдписаЖ два еднообразни оригинални екземпляра, по 
един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търв&йо

Даниела Данчева:
Главен счетоводител Община Велй^сб1 ТЪрйб;.ч5 

Съгласували:

Надя Петрова
Директор Дирекция „Ощздествени поръчки“ 

инж. Динко Кечев
Директор Дирекция ̂ Строителство и

Мариела Цонева 
) Директор Дирекция^ „Прбекти и програми“

Явор Иванов
Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки“

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 ."
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Образен №  3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл . 39, ал .З ,тЛ  от П П ЗО П  

за участие в открита 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”

за Обособена позиция № 6: „СМР градска среда в старата градска част на 

обекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. Драгоман; ул. Медникарска; ул. Кирил и 

Методий; ул. Поборническа; ул. П. Р. Славейков; ул. Георги Мамарчев; ул. Поп 

Матей Преображенски; ул. Въстаническа“

Долуподписаната Теодора Колева,

в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)

на „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД,
(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: 104639368, актуален телефон: 062 652 043 

факс: 062 650 507; електронна поща: gloobus_lv@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”

За Обособена позиция № 6: СМР градска среда в старата градска част на 

обекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. Драгоман; ул. Медникарска; ул. Кирил и

= = = = = z = _ ; = = =   /
„ СМР градска среда в старата градска част (IV-mu етап) с подбекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул.
Драгоман; ул. Медникарска; ул. Кирил и Методий; ул. Поборническа; ул. П.Р. Славейков; ул. Георги Мамарчевщг г 
ул. Поп Матей Преображенски;ул.Въстаническа " '
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

М етодий; ул. Поборническа; ул. П. Р. Славейков; ул. Георги М амарчев; ул. Поп 

М атей Преображенски; ул. Въстаническа

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:

300 Impucmal календарни 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 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:

- при основни ремонти на улици - една година;

- за съоръжения на улици при ново строителство - 10 години; при основен 

ремонт и рехабилитация - 4 години;

/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 й- 

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 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

„ СМР градска среда в старата градска част (IV-mu етап) с подбекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. 
Драголшн; ул. Медникарска; ул. Кирил и Методий; ул. Поборническа; ул. П.Р. Славейков; ул. Георги Мамарчев; { 
ул. Поп Матей Преображенски;ул.Въстаническа”

W
/*

*
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О б р а з е ц  №  4.6

'

Ц ЕН О ВО  П РЕ Д Л О Ж Е Н И Е  
по чл. 39, ал. 3, т.2 от 11ПЗОП

за участие в процедура за възлагане на общ ествена поръчка

с предмет: „Д ейности по извърш ване на СМ Р по проект „П ривлекателна и 
съхранена автентична градска среда на град Велико Т ъ р н ово“ по П риоритетна ос 
1 „У стойчиво и интегрирано градско развитие” на О перативна програм а  
„Региони в растеж “ 2014-2020”
Обособена позиция №  6:
СМР градска среда в старата градска част на обекти:

ул. Капитан Дядо Никола 
ул. Драгоман .
ул. Медникарска !
ул. Кирил и Методий
ул. Поборническа
ул. П.Р. Славейков
ул. Георги Мамарчев
ул. Поп Матей ГТреображенски
ул. Въстаническа

Долуподписаният/пата Теодора Колева,
в качеството ми на Управител

(посочете длъжността) 
на „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД.

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 104639368. актуален телефон: 062/652043 
факс: 062/650507; електронна поща globusJv@abv.bg

Регистрация по ЗДДС: BG104639368 (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, 
указва това в полето)

Банкова сметка и обслужваща банка за заплащане на възнаграждението:

Обслужваща банка:

У В А Ж А Е М И  Ч Л Е Н О В Е  НА К О М И С И Я Т А ,

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. П риложима 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.
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комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично 
вярната стойност, като се считаме обвързани от аритметично вярната определена сума.

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

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 № 6:
СМР градска среда в старата градска част на обекти:

ул. Капитан Дядо Никола
ул. Драгоман
ул. Медникарска
ул. Кирил и Методий
ул. Поборническа
ул. П.Р. Славейков
ул. Георги М амарчев
ул. Поп Матей Преображенски
ул. Въстаническа

е както следва: 1 923 022,44 /един мил.девестотин двадесет и три хиляди двадесет 
и два лева и 44 ст.Деловом) без ДДС, а с ДДС 20 % - 2 307 626,93 /два мил. триста и 
седем хиляди шестстотин двадесет и шест лв. и 93 ст.Дсловом)

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 
дъгласно приложена количествено- стойностни сметка и анализи за доказване на 
единичните цени.

Потвърждаваме, чс общ ата цена за изпълнение 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 па 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.

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 4,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация 50 %;
- доставно - складови разходи

печалба
10 %; 
1 0 % .

А ванс в размер на 35%  от стойността на общ ествената поръчка. /П редлож ение 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.

П РИ Л О Ж ЕН И Я :
1/ Количествено стойностна сметка;
2/Анализи за всички работи;
З/Ел. носител

Д ата  11/ 05 / 2017

И м е и ф ам илия Теодора Koa^b)i/^

1 Годиис на упълном ощ еното лице _______ ,, ■ _____^

Н аим ен овани е на уч астн и ка и „С корпион Н нвП сгсгрой“ Б О О Д
печат
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КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

с т о й н о с т
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

1. УЛ. "ГЕОРГИ JVIAMAP4EB"
1. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"

1
Доставка и монтаж на стоманено инвентарно тръбно скеле 
с височина до 5м

м 16,00 22,34 357,44

2 Премахване на съществуваща подпорна каменна стена m 3 22,10 98,92 2 186,13

3 Премахване и почистване на терена от зелена растителност 
- храсти и дървета m 2 27,70 18,64 516,33

4 Направа изкоп в скални почви с ръчни къртачни машини за 
нова подпорна стена

m 3 16,70 159,22 2 658,97

5 Ръчен изкоп за нова подпорна стена m 3 14,30 32,08 458,74
6 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m 3 0,30 32,08 9,62

7 Датоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни m 3 53,10 13,37 709,95

8 Пробиване на отвори за анкериране в скала бр. 120,00 3,55 426,00

9 Анкериране на армировка в скала - инжекционна система бр. 120,00 20,21 2 425,20

10 Направа на кофраж за фундаменти и подложен бетон m 2 27,20 28,00 761,60

11
Направа кофраж за стоманобетонна подпорна стена с 
еднолицева каменна зидария

m 2 96,80 30,08 2 911.74

12 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 3,10 28,00 86,80
13 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 1 176,00 1,85 2 175,60

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

m 3 0,05 139,83 6,99

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

m 3 0,30 150,48 45,14

16 Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорна стена и 
фундамент, вкл. подложен бетон

m 3 44,15 150,48 6 643,69

17 Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на 
пластове

m 3 51,80 44,62 2311,32

18 Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с 
дребнозърнест бетон клас В 10 m 3 9,20 207,11 1 905,41

19 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 
2бр/м2 м 28,00 9,92 277,76

20 Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива 
мембрана

m 2 33,40 21,44 716,10

Всичко: 27 590,53
II. ЧАСТ " АРХИТЕКТУРА"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

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

бр 1 , 0 0/ У - 5 44.00 44,00

2 Демонтаж на антипаркинг стълбчета, вкл. бет. основа бр ; з оо ■ , 7-92 23,76

Тозипосект е изпълнен с финансовата годнрепа на Оперативна програма ''Рееоонаг-ноихавате-ЗШИ-ЗО13'. •
фонд за оегиснагно развитие ивгасгв отговорност за с 'одьржаниегго на пусгГнщи: т а се госи от E T T tff lE fh *€ rx  а Ншзлсв а" и пои но.-:
обстит епопванесеснига тазип-/стъа:;ш огграз?\,ао&и.;и~г.-ото спвновитвг аЕгрзпееЗГ^ йй-л U Vit w  'Щ-иДоя-а»®? •
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙ 
ЕД. ЦЕНА

н о ст
ОБЩО

3

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 2 395,00 12,41 4 901,95

4

Разрушаване на на същ. пясъчно легло (ср.деб.О.Юм) с 
площ 395 m2 (ср.деб.О.ЗОм) с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното 
място

m 3 39,50 15,95 630,03

5

Разваляне, ръчно, на тротоарна настилка (кам.плочи) с 
площ 31 m 2 ,  вкл. пясъчно легло (ср.деб.0.15м), вкл. 
почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните 
и негодните за повторна употреба, с натоварване на камион 
ц транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното 
място и всички свързани дейности

m 3 4,65 52,91 246,03

6

Изваждане на съществуващи бордюри (каменни ), вкл. 
почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните 
и негодните за повторна употреба и всички свързани 
дейности

м 38,00 11,12 422,56

7
Разваляне на съществуваща каменни стъпала с площ 1 8.5 
m 2  и  средна дебелина 20см, вкл. почистване и сортиране на 
камъните, отделяне на годните и негодните за повторна 
употреба и всички свързани дейности

m 3 3,70 133,38 493,51

8

Ръчно разрушаване на съществуваща тр. каменна основа на 
сълбище с площ 18.5 m2 (ср.деб.О.ЗОм) с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 5,60 39,05 218,68

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
У лична настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m < D < 5 6 m m )  за подравняване на пропадания, с 
ориентир.площ 79,00 m 2  с деб. 25 см уплътнени, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 19,80 44,62 883,48

2

Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна 
настилка), с фракция (1 m m < D < 7 m m )  , с площ 395 m 2  с деб. 
5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, 
съгласно детайл

m 3 19,80 44,62 883,48

оJ)
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<7mm), съгласно детайл

m 2 275,00 33,00 9 075,00

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 2 120,00 .....64,95
Г. ■ X • - , • «.  ̂ • \

7 794,00

V

Този проект е  изпълнен саи-е^совагга ю д/авп ан вО п е;. 'гъ>_~а гоогрь- ч 'Рееионаг^о p a ^ u n v e  2007-2013 с ь ъ  t?fi Евосг--'Со<иь
фонд за оегиснагно оазв1 т и е  Цяпата отговорност за съдържанието '-а г , бщнащ ягг.асе носи err, ЕТ Н ТК Е Л -Е л а Н д о ч з е  а"и /ри  никакви
обспюятепстванесесе-:/ла чй т взипубли& щ я orrv acre аоф и и и злю гю  становище на ЕвоопеСнжия сь<а и УпоавпявШДия еоган
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

5
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под 
каменни бордюри, с площ 7.6 m2 с деб. 20 см, съгласио 
детайл

мЗ 1,50 139,83 209,75

6
Възстановяване на съществуващи бордюри (каменни ), 
включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл 
и архитектурен план

м 22,00 30,41 669,02

7
Доставка и полагане на нови каменни бордюри по 
тротоари, включително всички свързани с това разходи, 
съгл. детайл и архитектурен план

м 16,00 63,09 1 009,44

8

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък за 
стъпала (7 mm<D<56mm) , с площ 18.5 m2 с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

мЗ 4,60 44,62 205,25

9
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
стъпала, с площ 1 8.5 m2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

мЗ 0,90 139,83 125,85

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

m 2 15,00 39,45 591,75

11

Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни по стъпала, с деб. 20 см, фугиран с дренажна фуга 
с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция 
(1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 3,50 77,38 270,83

Тротоарна настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm), за подравняване на пропадания, с ориентир, 
площ 6 m2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детай

мЗ 1,50 44,62 66,93

2
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 31 m2 с деб. 5 см, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

мЗ 1,60 139,83 223.73

3

Пренареждане на тротоарна настилка от съществуващи 
кам. плочи (пясъчник) с правилна форма, дебелина 4-5 см, 
фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.), 
съгласно детайл

m 2 22,00 30,33 667,26

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 9,00 86,65 779,85

Градско обзавеждане

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 6-00' '  : 39,97
- /
/

239,82
Ч

Този превит е изпълнен е (маа-ю оват а годкж па  на Oneoar. j  е-а tpc срама 'Регионално ра звит а 7007-2013'. сьф ия&оиоана от  Европейския
фонд за региснагно развиг ;е Цялата отговорност засъдьрхачието на пубтивциятасе носи а ;  ЕТ H W E fl-E r< a H ix o p .o s a “ и гри нмакве
обстоятелства н в с е о а т а  че п а зи п у б п и & ц ш  отразяваофициьлну <о сггвновзшеьаЕвоопейс ^я съюз и Управлявания соган
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

2

Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно 
спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, 
облицована с дървени ребра от твърда дървесина. 
Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. Размери 
диаметър 50см, височина 82 см; отклонение-*- 10%

бр 2,00 371,52 743,04

3 Почистване и частично възстановяване на сграфито по 
калканна стена бр. 1,00 8 085,00 8 085,00
j

Всичко: 39 504.00
111. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"

Спецификация на материалите
1 Доставка на боя за метал тип „3 в 1“ черна, кутия 0,5л. бр 1,00 17,18 17,18
2 Доставка на разредител УР за боя „3 в 1“, кутия 1,0л бр 1,00 3,87 3,87

Строително-монтажни работи 0,00

1 Почистване и боядисване на съществуващи осветителни 
тела тип „фенер“

бр 4,00 36,85 147,40

Всичко: 168,45
IV. ЧАСТ "ИНФОРМ УЦИОНПА ИНФРАСТРУКТУРА"

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

бр 2,00 156,39 312.78

2 Направа на бетонова основа за монтаж на чугунен стълб за 
инф. табели

бр 1,00 157,85 157,85

3
Доставка и монтаж на чугунен стълб за инф. табели, 
съгласно план приложения и специф. на материали бр 1,00 668,13 668,13

4 Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стълб, съгласно план, приложения и специф. на материали

бр 3,00 153,72 461,16

Всичко: 1 599,92

Обща стойност в лв, без ДДС 68 862,90

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

2. УЛ. "ПОП МАТЕИ ПРЕОБР АЖЕНСКИ"
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"
1 Направа кофраж за стоманобетонни пояси m2 92,40 30,08 2 779,39

2 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонови пояси

кг 430,20 1,85 795,87

3 Доставка и полагане на бетон С 16/20 за стоманобетонови 
пояси

m3 13,00 147,82 1 921,66

Всичко: 5 496,92
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ У УУГУДх

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

бр

А У  .
У

8.04)
■ /  \  С  \

44.00

----------- — J

352.00
1

Тозипрсект  е и з п ь п н »  сФ и н а н со ва т а  подчоепаноО пеав /пиенв  пооеавт  ~Ре- ю налчо  разьагъе 2 0 0 7 -2 и и  . с ь с о и ч е ь си о в н а о т ь в со п ь л хи Я ' 
ф онд за  о егисна /но  р а зв ь п  Ц ялат а от гсвооност  за с ъ д о о л а -ь б т о  *а  гуСт а-яцият ас* -осо от ЕТ Н у К Е Л - Е г  аН и<опсва"и  пра ш .:а  ва
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙ 
ЕД. ЦЕНА

н о ст
ОБЩО

2

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 2 631,00 12,41 7 830,71

о3

Разрушаване, ръчно, на на същ. пясъчно легло 
(ср.деб.ОЛОм) с площ 631 m 2  с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното 
място

m 3 63,10 39,05 2 464,06

4
Разрушаване на съществуваща бет. подпорна стеничка 
около дърво,с натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m 3 0,90 116,19 104,57

5

Разрушаване на съществуваща асфалтова настилка, вкл. тр. 
каменна основа с площ 15  m 2  (ср.деб.ОЛОм), с натоварване 
на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 1 5  км на 
указаното място

мЗ 6,00 14,46 86,76

6
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване 
на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 
км на указаното място

м 30,00 5,71 171,30

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m < D < 5 6 m m )  за подравняване на пропадания, с  

ориентир.площ 127,00 m 2  с деб. 25 см уплътнени, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

мЗ 31,80 44,62 1 418.92

2
Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 
m m < D < 7 m m )  , с площ 631 m 2  с деб. 5 см уплътнени, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

мЗ 31,60 44,62 1 409,99

3
Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, 
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 2 436,00 33,00 14 388,00

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 2 210,00 64,95 13 639,50

5

Направа на оградни каменни зидчета от хоризонтално 
зидани камъни (глиц зидария) с ширина 25см. и дебелина 
мин. Юсм., пясъчник, около дърво и площадки за кошове 
з!а отпадъци

m 3 1,50 281,84 422,76

6
Полагане на слой пръст с дебелина 40 см. и площ 5.30 m2 
за пълнеж под площадки за кошове за отпадъци

m 3 2,10 8,42 17,68

7

Доставка и полагане на пласт от трошен камък под 
площадки за кошове за отпадъци (7 m m < D < 5 6 m m )  , с площ 
5.3 m 2  с деб. 15 см уплътнени, вкл. всички допълнителни 
работи

m 3 0,80
(f / '
II ' ■ 44.62

---- Щ

35,70

----Щ\_------
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР КОЛИ СТОЙНОСТ
СМР КА ЧЕСТВО ЕД. ЦЕНА ОБЩО

8

Доставка и полагане на пласт от сипица под площадки за 
кошове за отпадъци, с фракция (1 mm<D<7mm) , с площ 5.3 
m2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни 
работи, съгласно детайл

мЗ 0,27 44,62 12,05

9

Доставка и полагане на настилка от 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 на площадки за 
кошове за отпадъци, фугиран с дренажна фуга с големина 
8-15 мм

m2 5,30 86,65 459,25

Тротоарна настилка

1 Изтребване, ръчно, на земна маса с площ 19.30 m2 и дълб. 
30 см. за нов тротоар

мЗ 5,80 32,08 186,06

2
Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm), с площ 19.3 m2 с деб. 20 см уплътнени, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

мЗ 3,90 44,62 174,02

3
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 19.30 m2 с деб. 5 см, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

мЗ 0,97 139,83 135,64

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

m2 25,30 86,65 2 192,25

Всичко: 45 501,22

Обща стойност в лв, без ДДС 50 998,14

№ 1 НАИМЕНОВАНИЕ НА
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

3. УЛ. "ВЪСТАНИЧЕСКА"
I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"

ДЕМ ОНТАЖ НИ РАБОТИ

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

бр 8,00 44,00 352,00

2

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 1 614,00 12,41 20 029,74

3 разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.ОЛОм) с площ 
1614 m 2  с натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m 3 161,40 15,95
* /  '

2 574,33

sT. ' '________

Този проект е изпълнен сф нна-соват а подкрепа на Оперативна програма 'Регионално ж зи ггь г  2007-2011 Соф.^ансирвнаотЕеоопеОсуия
фонд за регионално развитие Цялата отговорност засъдьрха.ниегго на публо $ци?г,асе >oc, o n  ЕТ Н Р К Е Л -E rnsH ikofK B sC u пр j hi,какво
обстоятелстваH e c e o i jr ta  че т азипубпиоацш огтаонваофиаиепногго сггаиоолиепаЕвоогейо я сь<в и Упгасп пеещия соган
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙ 
ЕД. ЦЕНА

н о с т
ОБЩО

4

Разваляне, ръчно, на тротоарна настилка (кам.плочи, бет. 
павета, бет. настилка) с площ 245 m2, вкл. пясъчно легло 
(ср.деб.0.15м), вкл. почистване и сортиране на камъните, 
отделяне на годните и негодните за повторна употреба, с 
натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци 
до 15 км на указаното място и всички свързани дейности

m3 36,75 52,91 1 944,44

5
Разрушаване на съществуващи бордюри (каменни и/или 
бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и 
превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място

м 159,00 11,12 1 768,08

6

Разваляне на съществуващи каменни стъпала с бетонова 
настилка, площ 27 m2, вкл. всички свързани дейности и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното 
място

m3 8,10 133,38 1 080,38

7 Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.1 Ом) 
с площ 27 m2 с натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m3 2,70 39,05 105,44

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

м 19,00 5,71 108,49

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
У л и ч н а  настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm) за подравняване на пропадания, с 
ориентир.площ 342,00 m2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 85,50 44,62 3 815,01

2
Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 
mm<D<7mm) , с площ 1 614 m2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 81,00 44,62 3 614,22

3
Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, 
фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m2 1 130,00 33,00 37 290,00

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 2 484,00 64,95 31 435,80

5
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под 
каменни бордюри, с площ 7.6 m2 с деб. 20 см, съгласно 
детайл

m3 6,40 139,83 894,91

6
Доставка и полагане на нови каменни бордюри по 
тротоари, включително всички свързани с това разходи, 
съгл. детайл и архитектурен план

м 159,00 63,09 10 031,31

7

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък за 
стъпала (7 mm<D<56mm) , с площ 67 m2 с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

m3 16.80 : / , f f  44,62

\

Y: \  749,62

------- А-------

Тозилоож т  е изпьпнвч с  финансовата подкрепа на Оперативна гоограха "Регионално о а т и п е  2)07-2013", сьф ш енизвииззт  t  врспеисхил
ф онд за региснвт о развитие Цялата отговорност засъдьрьанието на публикацията оа носи от Е Т . Н Ж Е Л - E m w HSanca а“  и цю никаквт
обстоятелства н е с е с н и л а  we т азипубт кащ л отразяваофицшлното становищанаЕвоопфския съюз и Управлявания срган
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8

Доставка и полагане на пласт от земновлажен бетон за 
стъпала, с фракция ( I m m < D < 7 m m )  , с площ 67 m 2  с деб. 5 
см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

мЗ 3,40 139,83 475,42

9

Доставка и полагане на настилка от 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 на площадки за 
кошове за отпадъци, фугиран с дренажна фуга е големина 
8-15 мм

m 2 67,00 86,65 5 805,55

Тротоарна настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m < D < 4 5 m m ) ,  за подравняване на пропадания, с ориентир, 
площ 49 m 2 ,  средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детай

m 3 12,30 44,62 548,83

2
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 245 m2 с деб. 5 см, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 12,30 139,83 1 719,91

3

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 2 245,00 86,65 21 229,25

Градско обзавеждане

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 
матова боя и всички други съпътстващи разходи

м 20,00 107,14 2 142,80

2

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

бр 2,00 371,52 743,04

Всичко: 148 458,57
II. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"

Спецификация на материалите

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

бр 2,00 121,48 242,96

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

бр 2,00 32,67 65,3^

3 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 590/9,5 бр 1,00 592,90 592,90

4 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 м 5,00 1,45 7,25
5 Доставка на отклонителна клема УИП-УО бр 4,00 Д  4 6.66 26,64

С троително-монтаж ни работи • У ^ i \
1 Монтаж на СБС 9,5м бр 1,00 " /

Тозипроект е изпълнен с а^-а-.оьват а подкрепанаОпвоагг ,& а  ipocpava 'Рееиочаг-о развитие 2007-2013 i& fi£9iBzSIteQ lBbeponeQCKis>
фонд за региснагно развигг /е ияпеглв отговорност  за  с ъдьожвнието на п у & т кщ и т а  са носи с*л Е Т . Н И < Е Л -'В ^ Ь Н 4 ц ^ с е  £  скгри никакви
обстоятелства н а с е о *  иг,а че /газил ублл ацш  опразкваосрицивпното становище н а Европейския съкв и У поа& ж а& ияЯ яагг

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



№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

2 Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на СБС бр 2,00 18,22 36,44

3 Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м бр 2,00 41,58 83,16
4 Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 бр 4,00 1,98 7,92
5 Монтаж на отклонителна клема УИП-УО бр 4,00 23,27 93,08
6 Маркировка на СБС с блажна боя бр 1,00 13,08 13,08

Всичко: 1 679,15
III. ЧАСТ " ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУ Р V"

1 Направа на бетонова основа за монтаж на чугунен стълб за 
инф. табели бр 1,00 157,85 157,85

2 Доставка и монтаж на чугунен стълб за инф. табели, 
съгласно план приложения и специф. на материали бр 1,00 668,13 668,13

3 Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стълб, съгласно план, приложения и специф. на материали

бр 3,00 153,72 461,16

4
Направа на бетонова основа за монтаж на инф. табла, тип 
'Телевизор" бр 1,00 355,30 355,30

5 Доставка и монтаж на инф. табла, тип "Телевизор", 
съгласно план, приложения и специф. на материали бр 1,00 8 144,95 8 144,95

Всичко: 9 787,39

Обща стойност в лв, без ДДС 159 925,11

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР КОЛИ СТОЙНОСТ
СМР КА ЧЕСТВО ЕД. ЦЕНА ОБЩО

4. УЛ. "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"
1 Направа ръчен изкоп m3 18,80 32,08 603,10

2 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията

m3 1,90 32,08 60,95

3 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 1,90 32,08 60,95

4 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни m3 22,60 13,37 302,16

5 Подравняване и уплътняване на земната основа m 2 37,50 4,12 154,50

6 Направа кофраж за армирана бетонова настилка с деб. 8 см 
на фуги през 4 м

m 2 5,15 30,08 154,91

7 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 21,60 28,00 604,80

8 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за армирана 
бетонова настилка - заварени мрежи ф8/15

кг 204,05 1,88 383,61

9 Доставка и полагане бетон С 12/15 за на подливка на 
единични фундаменти на парапет

m3 0,25 139,83 34,96

10 Доставка и полагане на бетон С20/25 за единични 
фундаменти на парапет m3 1,90 150,48 285,91

11 Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с 
циброваляк под армирана бетонова настилка

m3 5,80 44,62 258.80

12 Направа армирана бетонова настилка с деб. 8 см m 2 37,50 2146 —; Ч  804,75
Всичко: / • - / 3 7Q9.40

II. ЧАСТ"АРХИТЕКТУРА"

Тозипрсект  в изпълнен с Ф инансоват а годкоеоанаО пеоат ивна  програма "Регионално с в з в и т е  2007-2013~ Ф о ^т н с и р а н а о т Ц в о с с р и с х и я  
ф онд за  оегиФ .агно р а зв :. г .,е  и р г ь -г а  от говорност  за  съдържаниет о на пубпикецигт аса носи cm  ЕТ .Н Ш Е Л -  Е к Ъ Щ р л с в  еГ и  ори ц .-V et.
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№ НАИМЕНОВАНИЕ  НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙ 
ЕД. ЦЕНА

н о ст
ОБЩО

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

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
ушето и всички свързани дейности
1

m 2 82,00 12,41 1 017,62

2 Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло (ср.деб.ОЛОм) 
с площ 82 m 2  с натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m3 8,20 39,05 320,21

оJ
Частично разваляне на съществуваща каменни стъпала с 
площ 6 m 2  и средна дебелина 20см, вкл. почистване и 
сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за 
повторна употреба и всички свързани дейности

m3 1,20 133,38 160,06

4

Разрушаване, ръчно, на съществуваща тр. каменна основа с 
площ 6 m2 (ср.деб.О.ЗОм) с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното 
място

m3 1,80 39,05 70,29

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

м 33,00 5,71 188,43

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
У л и ч н а  настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm) за подравняване на пропадания, с 
ориентир.площ 17,00 m2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 4,30 44,62 191,87

2

Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна 
настилка), с фракция (1 mm<D<7mm) , с площ 82 m2 с деб. 5 
см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

m3 4,10 44,62 182,94

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

m 2 25,00 33,00 825,00

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 57,00 64,95 3 702,15

5

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък за 
стъпала (7 mm<D<56mm) , с площ 6 m2 с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

m3 1,50 44,62 66,93

Доставка и полагане на пласт от земновлажен бетон за 
стъпала, с площ 6 m2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m3 0,30 3 139,83

- Щн J - "Т

Ч  41.95

Тфзипровкт е изгллнен cm. носовата подкрепанаОперативна програма "Реене лл -о  оазс-jnve 2007-2013’. пъди.-g&i4a.wnaomEяпбЛеПткчя
фонд за оегиснагио развел „е  Цялата отговорност за съдържанието на i j  опи-: ад/я пасе носи от ЕТ Л У К Е Л - ElHf HuoqikbsF и фи н к ш е
обстоятелства не с е онт  а  че тазипубткатя отразяваофициалчото становище на Европейския съкп и Упраспяв’ещоя ерган
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР КОЛИ СТОЙНОСТ
СМР КА ЧЕСТВО ЕД. ЦЕНА ОБЩО

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

m 2 6,00 39,45 236,70

Тротоарна настилка

1 Полагане на полимерциментно лепило върху 
съществуваща бетонова настилка около сгради m 2 29,00 7,38 214,02

2

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 29,00 86,65 2 512,85

Градско обзавеждане

1

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

м 34,00 107,14 3 642,76

Всичко: 13 373,78
III. ЧАСТ "И Н Ф О РМ АЦИ О Н Н А ИНФРАСТРУКТУРА"

1

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

бр 2,00 156,39 312,78

Всичко: 312,78

Общ а стойност в лв, без ДДС 17 395,96

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

5. УЛ . "ДРАГОМ АН"
1. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"
1 Доставка и монтаж предпазна ограда м 42,90 28,98 1 243,24
2 Премахване на съществуващи подпорни каменни стени мЗ 27,50 98,92 2 720,30
3 Направа механизиран изкоп за нови подпорни стени мЗ 211,75 5,11 1 082,04
4 Разбиване на съществуващи стъпала и изкоп за нови мЗ 9,75 129,02 1 257.95

5 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията

мЗ 21,25 32,08 681,70

6 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет мЗ 5,50 32,08 176,44

7 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни мЗ 207,00 13,37 2 767,59

8 Направа на кофраж за фундаменти и подложен бетон на 
подпорни стени и стъпала m 2 63,15 28,00 1 768,20

9 Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с 
еднолицева каменна зидария

m 2 23,10 30,08 694,85

10 Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени m 2 97,60 30,08 2 935.81
11 Направа кофраж за стоманобетонни пояси m 2 194,60 30,08 5 853.57
12 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 62,40 30,08 . 1 876.99 ---- -— :—

Тозипраект е изпълнен сФииепсовята годксепанаОп&яггю-а гоозрам Регионално ой... ,льь 2007-201У. съсс^
фонд за pee jo ia /ho оаз/. л \,е Ш лата отгсвсоная* засъдьон заието на пубп., (цикла се -с а . от ЕТ НУКЕЛ- Е
обстоятелства несесн -ала ■ - тази пуб.ткащя оггразлвз официвлгото с/панови тен а Еврог&съ» сь<: и Упвавг-

/joiue

“г
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

13 Направа кофраж за стъпала m 2 9,00 34,53 310.77
14 Направа кофраж за армирана бетонова настилка m 2 2,10 30,08 63,17
15 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 2 500,00 1,85 4 625,00

16 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонови пояси кг 906,00 1,85 1 676,10

17 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за армирана 
бетонова настилка - заварени мрежи ф8/15 кг 156,00 1,88 293,28

18 Доставка и полагане на бетон С 12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m 3 0,65 139,83 90,89

19 Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни стени, 
фундаменти, единични фундаменти на парапет и стъпала m 3 67,05 150,48 10 089,68

20 Доставка и полагане на бетон С 16/20 за стоманобетонови 
пояси m 3 27,25 147,82 4 028,10

21 Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 m 3 4,70 139,83 657,20
22 Направа армирана бетонова настилка с деб. 8 см m 2 26,00 21,46 557,96

23 Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на 
пластове m 3 115,50 44,62 5 153,61

24 Направа обратен насип със земни почви m 3 68,45 8,42 576,35

25 Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с 
дребнозърнест бетон клас В 10 m 3 4,10 207,11 849,15

26 Направа камена зидария с дребнозърнест бетон В10 m 3 1,80 265,67 478,21

27 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 
2бр/м2 м 64,95 9,92 644;30

28 Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива 
мембрана

m 2 120,35 21,44 2 580,30

Всичко: 55 732,75
II. ЧАСТ"АРХИТЕКТУРА”

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

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 2 190,00 12,41 2 357,90

2

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 1 525,00 12,41 18 925,25

3

Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.ОЛОм) с площ 
1715 m2, вкл. същ. бетонови пояси, с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 171,50 15,95 2 735,43

4
Разрушаване на 30 m2 бетонова настилка пред гаражи 
(ср.деб.0.10 м), с натоварване на камион и транспортиране 
на стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m 3 3,00 /116,19
/ /  Q* /
( (§  ( ,,-С'

‘ ■ ; 348,57

Този проект е  изгъпчен с соиненсовата подкрепа на Оперативна гоогреva 'Регионагно ж з в л ги е  2307-2013’  сьФ: ’СнсРтища от Reso rt J$$u-
ф ондзарегиснагноpa3s^!''.je  Цялата отговорност за съ д ь р ж а ш е т н а  яубъ-ицоБ '.аса -оси с/г, ЕТ ..НУКЕЛ- Ег аН т опсаа и пои ни.-.аЪ.^
обсгт ят епст ванесе& иъ а не пъзипубт каци> отразява оф иииалю  х> становищанаЕвоопвис- /я съ-оз и  Уг, тавлявация орган
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

5

Изгребване на земна маса (ср.деб.0.50м), с площ 362 m2, за 
полагане на нов паваж, вкл. натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното 
място

мЗ 181.00 14,46 2 617,26

6

Разбиване на скала (ср.деб.0.50м), с площ 78 m 2 ,  за 
полагане на нов паваж, вкл. натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното 
място

мЗ 39,00 54,23 2 114,97

7

Разрушаване тротоарна настилка (бет. настилка и бет. 
плочи) с площ 247 m2, вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м), с 
натоварване на камион и транспортиране на строителни 
отпадъци до 15 км на указаното място

мЗ 37,05 47,46 1 758,39

8
Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 110,00 m2 (за 
направа на нов тротоар), ср.деб.О.ЗОм с натоварване на 
камион и транспортиране до 15 км на указаното място

мЗ 33,00 41,52 1 370,16

9
Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), вкл.бетонова 
основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци 
до 15 км до указаното място

м 161,00 11,12 1 790,32

10
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване 
на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 
км на указаното място

м 49,00 5,71 279 79

11
Разваляне на съществуващи каменни стъпала с площ 3.4 
m 2  и средна дебелина 20см, вкл. почистване и сортиране на 
камъните, отделяне на годните и негодните за повторна 
употреба и всички свързани дейности

мЗ 0,70 133,38 93,37

12

Разрушаване, ръчно, на съществуваща тр. каменна основа с 
площ 3.4 m2 (ср.деб.0.3Ом) с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното 
място

мЗ 1,00 39,05 39,05

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
У лична настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m < D < 4 5 m m ) за нов участък и подравняване на 
пропадания, с ориентир, площ 783,00 m 2  с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

мЗ 195,80 44,62 8 736,60

2

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 
m m < D < 5 6 m m ) за нов участък, с площ 440,00 m 2  с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

мЗ 110,00 44,62 4 908,20

3
Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 mm<D<7mm) 
, с площ 2155 m2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

мЗ 107,80 44,62 4 810,04

4
Полагане на настилка от съществуващ паваж, фугиран с 
дренажен разтвор, съгласно детайл

m 2 114.00 у ' '2 Ь  33' •>..3 001.62

5
Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с 
ориентир, р-ри 10x10x20 см., фугиран с дренажен разтвор, 
съгласно детайл

m 2 647,00 81.87 52 969.89

Този проект е изпьпнен с финансовата подгфвпа на Оперативна програма Регионално свзсилье 2007-2013', Софичгневр я
фонд за регитагно развитие Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ Я М Е Л -Е л к а Ц и я  и
обстоятелства не с е онт щ  не тази публикация оггоазяваоФициалното становищена Европейсг. jp  съха и Уг.равпрвещй \
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

6
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително 
всички свързани с това разходи.

м 294,00 37,76 11 101,44

7
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 54,00 21,10 1 139,40

8

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък за 
стъпала (7 mm<D<56mm) , с площ 3.4 m2 с деб. 25 см 
Уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

мЗ 0,85 44,62 37,93

9

Доставка и полагане на пласт от земновлажен бетон за 
стъпала, с фракция (1 mm<D<7mm) , с площ 3.4 m2 с деб. 5 
см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

мЗ 0,17 139,83 23,77

Ю

Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни по стъпала, с деб. 20 см, фугиран с дренажна фуга 
с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция 
(1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 3,40 77,38 263,09

Тротоарна настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm), за подравняване на пропадания, с ориентир, 
площ 68 m2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детай

m3 17,00 44,62 758,54

2
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 337 m2 с деб. 5 см, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

мЗ 16,90 139,83 2 363,13

3

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 2 430,00 86,65 37 259 50

4
Доставка и полагане върху съществуващи бетонови 
тротоари на полимерциментно лепило

m 2 93,00 7,38 686,34

5
Доставка и полагане на бордюри с размер 8/20/50 около 
дървета и зелени площи, включително всички свързани с 
това разходи.

м 76,00 63,09 4 794,84

Градско обзавеждане

1

Йзработка, 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 98,00 107,14 10 499.72

Всичко: 177 784,51
III. ЧАС Т "EJIFKTPO"

С пецификация на материалите / /

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

бр 2,00 121,48 242,96

Тозипраект е изпълнен cayj^a-icoearna под. oena на Оперативна гоогоама "Регионално сезвипье 2007-2013". сьф и^нсиоена 6fH£-ep.enei о:ия
фонд за овгит ат о оазеиг\,в  Цялата о сгсвссност засъдьрн. ние т о н : г, бт .ж цият асе -оси cm F.T .Н У К Е П -Е г  :a frttz jnca a ‘j A r r  ■ -окажи
обстоятелства н е с е с н ц п а  чв г а з о п /б г и с а и я  отразява офиииалчото становище на Европейския ськя  и  Упоаелявация cSSSPT
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

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

бр 2,00 32,67 65,34

3 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 590/9,5 бр 1,00 592,90 592,90

4 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС ЪЦ 835/9,5 бр 1,00 701,80 701,80

5 Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 бр 1,00 21,78 21,78
6 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 м 5,00 1,45 7,25
7 Доставка на конзола за окачване на УИП по СБС бр 2,00 7,38 14,76
8 Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2xl6mm2 м 60,00 1,43 85,80
9 Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 бр 4,00 3,99 15,96

10 Доставка на отклонителна клема УИП-УО бр 4,00 6,66 26,64

11 Доставка на преходна клема неизолиран/изолиран 
проводник AL25/16

бр 2,00 14,64 29,28

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

бр 1,00 204,97 204,97

Строително-монтажни работи
1 Монтаж на СБС 9,5м бр 2,00 510,38 1 020,76

2 Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на СБС бр 2,00 18,22 36,44

3 Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м бр 2,00 41,58 83,16
4 Монтаж на конзола за окачване на УИП бр 2,00 16,88 33,76
5 Монтаж на отклонителна клема УИП-УО бр 4,00 23,27 93,08

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

бр 3,00 71,68 215,04

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

бр 2,00 8,91 17,82

8 Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 бр 4,00 1,98 7,92

9
Монтаж, подвързване и настройване на прожектор /без 
стойността на прожектора/

бр 1,00 19,01 19,01

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

бр 1,00 17,32 17,32

11 Измерване на преходно съпротивление на заземление с 
един заземител

бр 1,00 17,82 17,82

12 Маркировка на СБС с блажна боя бр 2,00 13,08 26,16
Всичко: 3 597,73

IV. ЧАС 1 "ПАРКОУСГРОЙСТВО"
Д оставка на декоративна растителност

1 Доставка на декоративни храсти в контейнер бр. 21,00 6,05 127,05
2 Доставка на почвопокривни растения в контейнер бр. 585,00 4,96 2 901,60
3 Доставка на тревна смес кг. 2,60 14,61 37,99

О зеленителни работи 0,00
1 Тесане на елеи и откоси и почистване m 2 101,50 2,83 287,25

2
Разкопаване на силно уплътнена почва, с почистване на 
плевели и камъни

m 2 101,50 3,32 336,98

3 Доставка на хумусна почва m 3 45,00 29,15 I !'3.11,75
4 Разриване и оформяне на терен за озеленяване m 3 45,00 7 .22;77 1 024,65
5 Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 бр. 21,00 . 4,3.5 . 91,35

Този проект е ш гопнвн  са*. t&. совата годковпанаО перап-о&а прсгра ,va ~Р&ионепно р е ш п ъ е  2007-2013". сьФ ш енсиЩ м
фонд зз реги&агно oax.-i.~-j9 Цяпата отговорност засъдьо^аниет о на пубгмкециг г> а се -оси err, Е Т .Н Ж Е Л -E rn a fiiM o rii
обстоятелства н а с а о ш я а  че гьзи  пубт кац-л оггразяваоаичизлногго становища на Евоопейсхия ськв и Управлявания a
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР КОЛИ СТОЙНОСТ
СМР КА ЧЕСТВО ЕД. ЦЕНА ОБЩО

6 Засаждане на почвопокривни растения бр. 585,00 2,07 1 210,95

7 Затревяване, включително и всички технологични 
операции до първа коситба m 2 101,50 4,61 467,92

8 Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно m 2 662,50 0,54 357,75

Всичко: 8 155,24
V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСГРУКТУРЛ"

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

бр 3,00 156,39 469,17

Всичко: 469,17

Обща стойност в лв, без ДДС 245 739,40

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

6. УЛ. "МЕДНИКАРСКА"
Т. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"
1 Доставка и монтаж предпазна ограда м 23,00 28,98 666,54
2 Премахване на съществуваща подпорна каменна стена m3 9,45 98,92 934,79

3 Направа механизиран изкоп за нова подпорна стена и 
стъпала m3 50,50 5,11 258,06

4 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията

m3 5,00 32,08 160,40

5 Ръчен изкоп за нови единични стъпала и фундаменти на 
парапет

m3 4,10 32,08 131,53

6 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни m3 52,35 14,54 761,17

7 Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с 
еднолицева каменна зидария

m 2 34,10 30,08 1 025,73

8 Направа кофраж за стоманобетонни пояси m 2 161,70 30,08 4 863,94
9 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 26,95 28,00 754,60

10 Направа кофраж за фундаменти на подпорни стени и 
стъпала, вкл. за подложен бетон

m 2 32,40 28,00 907,20

11 Направа кофраж за армирана бетонова настилка m 2 9,10 30,08 273,73
12 Направа кофраж за стъпала m 2 7,10 34,53 245,16
13 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 600,40 1,85 1 110,74

14 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонови пояси

кг 803,00 1,85 1 485,55

15 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за армирана 
бетонова настилка - заварени мрежи ф8/15

кг 651,00 1,88 1 223,88

16
Доставка и полагане бетон С 12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет и за подложен на нова 
стена

m3 1,50 139,83 209,75

17
Доставка и полагане на бетон С20/25 за единични 
фундаменти на парапет, нова подпорна стена и стъпала

m3 17,70 150,-48 2 663,50

18
Доставка и полагане на бетон С 16/20 за стоманобетонови 
пояси и единични стъпала

m3 24,40 U : 147,82
L— —

\  3 606,81

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Ог.еративча програма 'Регионално развит а 7007-2013", сьфо я
фонд за региснагьо разеьггие Цялата отговорност засъдьряачиегго на публихашятасе носи о т  ЕТ Т Н Ж Е П -Щ  t.
обст оят елст ванесеоит а че ггазипубт кацш  опразяваофиииалног.ю станс&тенаЕвоогеС,сят съюз и Упраег,
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

19 Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на 
пластове m 3 17,00 44,62 758,54

20 Направа обратен насип със земни почви m 3 16,80 8,42 141,46
21 Направа армирана бетонова настилка с деб. 8 см m 2 108,50 21,46 2 328,41
22 Подравняване и уплътняване на земната основа m 2 115,60 4,12 476,27

23 Доставка и полагане трошен камък под армирана бетонова 
настилка и стъпала

m 3 23,20 44,62 1 035,18

24 Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с 
дребнозърнест бетон клас В10 m 3 6,60 207,11 1 366,93

25
Възстановяване на повреден горен край на подпорна стена - 
презиждане с каменна зидария и дребнозърнест бетон клас 
В10

m 3 3,15 298,54 940,40

26 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 
2бр/м2 м 21,10 9,92 209,31

27 Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива 
мембрана

m 2 32,70 21,44 701,09

Всичко: 29 240,67
II. ЧАСГ"АРХИТЕКТУРА"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

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

бр 9,00 44,00 396,00

2

Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. 
почистване и сортиране на паветата, 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 1 009,00 12,41 12 521,69

3

Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.О.Юм) с площ 
1009 m2, вкл. същ. бетонови пояси, с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 100,90 15,95 1 609,36

4
Разрушаване на 61 m2 бетонова настилка (ср.деб.0.10 м), с 
натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци 
до 15 км на указаното място

m 3 6,10 47,47 289,57

5

Разрушаване тротоарна настилка (бет. настилка, каменни 
плочи и бет. плочи) с площ 595 m2, 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 89,25 47,47 4 236,70

6
Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 30,00 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 9,00 41,52 373,68

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

м 337,00 11,12 3 747,44

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

м 62,00 /  5,71 \  354.02
<-v ' ■ :г

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ X \  . ‘ к--------
Тозипроакт е  изгьпнвч с& ининсовапа т дковпа наОпвовгяивна просрама Рег л < а г -с  рьзe j-  и е  2007-2013". сьсс. -  
Ф зидзаоегиснат ооазвоггое Ц ю апаот говорност  з&съдь ю ч и ет о н а  г/бг:, -осъ о ~  ЕТ Н Ж Е Л - Е ;
обссго1;-пег>ст ванесе(я:г-з. •<-» гизиг. убпш ацш  o rrv a m e c r jx , *лг.~огго сгъ ^овиячиесезопеС с*  • сь<в  и Упаьпг
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО I

Улична настилка

I

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m < D < 4 5 m m ) за подравняване на пропадания, с ориентир, 
площ 202,00 m 2  с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 50,50 44,62 2 253,31

2
Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 m m < D < 7 m m ) 

, с площ 1009 m 2  с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 50,50 44,62 2 253,31

3 Полагане на настилка от съществуващ паваж, фугиран с 
дренажен разтвор, съгласно детайл

m 2 699,00 26,33 18 404,67

4

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

m 2 310,00 81,87 25 379,70

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 351,00 37,76 13 253,76

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 30,00 21,10 633,00

Тротоарна настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m < D < 4 5 m m ) ,  за подравняване на пропадания, с ориентир, 
площ 116 m 2 ,  средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детай

m 3 29,00 44,62 1 293,98

2
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 580 m2 с деб. 5 см, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 29,00 139,83 4 055,07

3

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 2 657,00 86,65 56 929,05

4 Доставка и полагане върху съществуващи бетонови 
стъпала на полимерциментно лепило

m 2 67,00 7,38 494,46

5
Доставка и полагане на бордюри с размер 8/20/50 около 
дървета и зелени площи, включително всички свързани с 
това разходи.

м 16,00 63,09 1 009,44

Градско обзавеяодане

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 
матова боя и всички други съпътстващи разходи

м 64,00 107,14 6 856,96

Всичко: 156 345,17
III. ЧАСТ "EJIEKTPO"

Спецификация на материалите
' ?

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

бр 1,00 1 121,48 }  ; 121,48 
а О . . . .  . .

Тозипсззкт е изпълнен сФн-енажата годих пана O neparv&a поосзвиа 'Рееиочб'*о оазеитие 2007-2013'. CoCdlhzh 
фонд за регисна/норазвиг „е Цяпьта отговорност засъ&вржниегго на п/бпихецитасе -оси cm ЕТ JHVKEn-Ег-̂ Ц
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

2 Доставка на единична конзола ФбО /рогатка/ за уличен 
осветител, монтаж на стълб бр 1,00 32,67 32,67

3
;

Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 590/9,5 бр 1,00 592,90 592,90

4 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 м 5,00 1,45 7,25
5 Доставка на конзола за окачване на УИП по СБС бр 1,00 7,38 7,38
6 Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2xl6mm2 м 40,00 1,43 57,20
7 Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 бр 2,00 3,99 7,98
8 Доставка на отклонителна клема УИП-УО бр 2,00 6,66 13,32
9 Доставка на отклонителна клема 16/16 бр 2,00 7,14 14,28

Строително-монтажни работи 0,00
1 Трасиране на кабелна линия в равнинен терен км 0,03 58,34 1,75
2 Монтаж на СБС 9,5 м бр 1,00 510,38 510,38
л
J Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на СБС бр 1,00 18,22 18,22

4 Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м бр 1,00 41,58 41,58
5 Монтаж на отклонителна клема УИП-УО бр 2,00 23,27 46,54
6 Монтаж на конзола за окачване на УИП бр 1,00 16,88 16,88

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

бр 2,00 71,68 143,36

8 Монтаж на отклонителна клема 16/16 бр 2,00 7,23 14,46
9 Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2х2,5шш2 бр 2,00 1,98 3,96

10 Маркировка на СБС с блажна боя бр 1,00 13,08 13,08
Всичко: 1 664,67

rv . ЧАСГ "ИНФОРМ АЦИОНН4 ИНФР АСТРУКТУРА"

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

бр 2,00 156,39 312,78

Всичко: 312,78

Обща стойност в лв, без ДДС 187 563,29

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР КОЛИ СТОЙНОСТ
СМР КА ЧЕСТВО ЕД. ЦЕНА ОБЩО

7. УЛ. "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ"
I. ЧАС Г "КОНСТРУКЦИИ”
1 Разбиване на съществуващи стъпала и изкоп за нови m3 3,90 129,02 503,18

2 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни m3 5,10 13,37 68,19

3 Направа кофраж за фундаменти на стъпала m 2 5,90 28,00 165,20
4 Направа кофраж за стъпала m 2 3,60 34,53 124,31
5 Направа кофраж за стоманобетонни пояси m 2 105,70 30,08 3 179,46

6 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонови пояси и стъпала

кг 543,00 1,85 1 004,55

7 Доставка и полагане на бетон С 16/20 за стоманобетонови 
йояси

m3 15,00 147,82 2 217.30

8 Доставка и полагане на бетон С20/25 за фундаменти на 
стъпала и стъпала

m3 3,40 150,48 : 511.63

Тозипрсект е изпълни с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Регионално развитие 2007-2013", Софи
фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието на г /бш кецияпасе  носи от ЕТ ,Н Т К Е П -Е %
обст оят елст ванесеснипа не т азипубт мат н отразяваофицшпното стамхищвнаЕвропейския ськв и Упсавл.
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

Всичко: 7 773,81
11. ЧАСТ"АРХИТЕКТУРА"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

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

бр 9,00 44,00 396,00

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 и всички свързани дейности

m 2 1 323,00 12,41 16 418,43

3

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

m2 782,00 12,41 9 704,62

4

Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.О.Юм) с площ 
2105 m2, вкл. същ. бетонови пояси, с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 210,50 15,95 3 357,48

5
Разрушаване на 77 m2 бетонова настилка пред гаражи 
(ср.деб.0.10 м), с натоварване на камион и транспортиране 
на стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m 3 7,70 47,47 365,52

6

Изтребване на земна маса (ср.деб.0.50м), с площ 112 m2, за 
полагане на нов паваж, вкл. натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното 
място

m 3 56,00 14,46 809.76

7

Разрушаване, ръчно, тротоарна настилка (бет. настилка и 
бет. плочи) с площ 435 m2, 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 65,25 47,47 3 097,42

8
Изтребване на земна маса, ръчно, с площ 156,00 m2 (за 
направа на нов тротоар), ср.деб.О.ЗОм с натоварване на 
камион и транспортиране до 15 км на указаното място

m 3 46,80 41,52 1 943,14

9
Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), вкл.бетонова 
основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци 
до 15 км до указаното място

м 349,00 11,12 3 880,88

10
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване 
на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 
км на указаното място

м 79,00 5,71 451,09

11

Разваляне на съществуващи каменни стъпала с площ 7 m2 
и средна дебелина 20см, вкл. почистване и сортиране на 
камъните, отделяне на годните и негодните за повторна 
употреба и всички свързани дейности

m 3 1,40 133,38
/

186,73

'

Този проект е изпълнен с Финансовата подкрепа на Оперативна rpo:pa,va  " Р &  к. к>г.из юзвиггье 2007-2013', сьф  -  - - - - -  -------------------

фонд за региснагно развитие Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи or ЕТ „НТКЕЛ-ЕгкаНеколоР&Чя-срЬ никакви
обстоятелства не се  сн im  а че п а зи  публика ци> отразява офиииап нето становшнепа Европейския съкз и Управлявания соган
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

12

Разрушаване, ръчно, на съществуваща тр. каменна основа с 
площ 7 m2 (ср.деб.О.ЗОм) с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното 
място

m3 2,10 39,05 82,01

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm) за нов участък и подравняване на 
пропадания, с ориентир, площ 512,00 m2 с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

m3 128,00 44,62 5 711.36

2

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm) за нов участък, с площ 112 m2 с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

m3 28,00 44,62 1 249,36

3
Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 mm<D<7mm) 
, с площ 2115 m2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m3 105,80 44,62 4 720,80

4 Полагане на настилка от съществуващ паваж, фугиран с 
дренажен разтвор, съгласно детайл

m 2 959,00 26,33 25 250,47

5
Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с 
ориентир, р-ри 10x10x20 см., фугиран с дренажен разтвор, 
съгласно детайл

m 2 411,00 81,87 33 648,57

6
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<7mm), съгласно детайл

m 2 450,00 33,00 14 850,00

7

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 2 300,00 64,95 19 485,00

8
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително 
всички свързани с това разходи.

м 331,00 37,76 12 498,56

9
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 26,00 21,10 548,60

Т ротоарна настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm), за подравняване на пропадания, с ориентир, 
площ 142 m2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детай

m3 35,50 44,62 1 584,01

2
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 712 m2 с деб. 5 см, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m3 35,60 139,83 4 977,95

Тозипроечт е изпълнен c а^напоовата w dw ena на Оперативна woaca'-a "Рееиона.' > ~> разиггие 2007-2013". сьфина-.Ьарат отИ«ю о&ихш
ооадза оезиснагиооазвиг .,е Цялата отгавооносгп за съдьржачиегго на пубпиналияг.асв о с а  сп  Е Т Л У К Е Л -ErxaHiKoncea'u пои ника ь;.
ойст ояггвкт ванбсаои '■& че ггазипубткарм оггоаз а офииивг чогго сг-ное щанаЕзропейо. <я сь-сз и Упоавзкация соган
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МЯР
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КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

3

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 2 649,00 86,65 56 235,85

4 Доставка и полагане върху същ. бетонови настилки и 
стъпала на изравнителна циментова замазка m 2 99,00 16,95 1 678,05

5 Доставка и полагане върху същ. бетонови настилки и 
стъпала на полимерциментно лепило

m 2 99,00 7,38 730,62

6

Доставка и полагане на настилка от нови кам. плочи 
(пясъчник, гнайс, ориентир, р-ри в комбинации: 5x10x30, 
5x15x25, 5x20x40,5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. 
и др.) с правилна форма в/у същ. бетонови настилки и 
стъпала, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга 
(ширина на фугата 8-15 мм.), вкл. в/у същ. бет. тротоари, 
съгласно детайл

m 2 99,00 86,65 8 578,35

7
Доставка и полагане на бордюри с размер 8/20/50 около 
дървета и зелени площи, включително всички свързани с 
това разходи.

м 49,00 63,09 3 091,41

Градско обзавеждане

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 72,00 107,14 7 714,08

2

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

бр 1,00 371,52 371,52

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

бр 1,00 378,95 378,95

Всичко: 243 996,59
III. Ч \С Т  "Ш 1ФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"

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

бр 6,00 156,39 938,34

1 Направа на бетонова основа за монтаж на чугунен стълб за 
инф. табели

б р 1,00 157,85 157,85

2
Доставка и монтаж на чугунен стълб за инф. табели, 
съгласно план приложения и специф. на материати бр 1,00 668,13 668,13

3 Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стълб, съгласно план, приложения и специф. на материали

б р 3,00 153,72 461,16

4
Направа на бетонова основа за монтаж на инф. табла, тип 
"Телевизор"

бр 1,00 355,30 • ' 355.30

Тозипрсект е изпьлнв-t сах чшсовата годкрепанаОпера/г юна грсговма "Рееиожно развит а 2007-2013’  сьф^щ сорвнаотЕврспеСх^
фонд за регисиагно разь ,гт*е U rn  ата or ;гсворноот за съдържанието на г бг <атат «се ю ш  от ЕТ НУКЕ П - E r . a  H d s n a ^ if i i  срйл* . * я т
обегтяттетване се с я а не тазипублосацш отоазяеаофъл&пното становище н а Евоо"at г ,я сьчаз и Упоавпавария сиЗан
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР КОЛИ с т о й н о с т
СМР КА ЧЕСТВО ЕД. ЦЕНА ОБЩО

5 Доставка и монтаж на инф. табла, тип "Телевизор", 
съгласно план, приложения и специф. на материали

бр 1,00 8 144,95 8 144,95

Всичко: 10 725,73

Обща стойност в лв, без ДДС 262 496,14

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

8. УЛ. "ПОБОРНИЧЕСКА"
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"

1 Премахване и почистване на подпорна стена от зелена 
растителност - храсти и дървета

m 2 22,00 8,91 196,02

2 Доставка и монтаж предпазна ограда м 165,00 28,98 4 781,70
3 Премахване на съществуващи подпорни каменни стени m3 110,10 98,92 10 891,09

4 Направа механизиран изкоп за нови подпорни стени и 
стъпала

m3 915,90 5,11 4 680,25

5 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията

m3 1 12,85 32,08 3 620,23

6 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 10,75 32,08 344,86

7 Направа изкоп с малка сондажна машина за микропилоти m3 24,75 22,03 545,24

8 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни m3 811,15 14,54 11 794,12

9 Направа кофраж за фундаменти и подложен бетон на 
подпорни стени

m 2 282,40 28,00 7 907,20

10
Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с 
еднолицева каменна зидария

m 2 311,10 30,08 9 357,89

11 Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени m 2 305,60 30,08 9 192,45
12 Направа кофраж за стъпала m 2 54,95 34,53 1 897,42
13 Направа кофраж за армирана бетонова настилка m 2 5,30 30,08 159,42
14 Направа кофраж за стоманобетонови пояси m 2 98,00 30,08 2 947,84
15 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 122,45 28,00 3 428,60
16 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 10 186,35 1,85 18 844,75

17
Доставка и монтаж на араматурна заготовка за армирана 
бетонова настилка - заварени мрежи ф8/15

кг 272,80 1,88 512,86

18 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за пилоти кг 2 577,30 1,85 4 768,01

19 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонови пояси

кг 457,00 1,85 845,45

20 Доставка и полагане бетон С 12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m3 1,30 139,83 181 78

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

m3 10,75 150,48 1 617,66

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

m3 265,10 150,48 39 892,25

23
Доставка и полагане на бетон С 16/20 за стоманобетонови 
пояси

m3 14,00 147,82 2 069,48

24 Доставка и полагане на подложен бетон С 12/15 m3 14,30 139.83 . 1 999,57
25 Доставка и полагане на бетон С25/30 за пилоти m3 24,75 . 179,94 ^  4 453,52

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна грограк-а 'Регионално разситие 2007-2013" сьфинщСВра
фонд за регионално развитие U p i  апъ  отговооност за съдържанието на лувкмацияизое ю си  от ЕТ ,Н Т К Е Л - Е т а Н ш ).
обстоятелства н е с е с н и л а  че тазипубт жацш  оггразяваофириалното спьноеищф« а Европейския съкя и Упрзвг.яеариЗь
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26 Подравняване и уплътняване на земната основа m 2 50,05 4,12 206,21

27 Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с 
виброваляк под армирана бетонова настилка m3 13,00 44,62 580,06

28 Направа армирана бетонова настилка с деб. 8 см m 2 50,05 21,46 1 074,07

29 Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на 
пластове m3 256,40 44,62 11 440,57:

30 Направа обратен насип със земни почви m3 279,60 8,42 2 354,23

31 Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с
дребнозърнест бетон клас В10 • .

m3 39,95 207,11 8 274,04

32
Възстановяване на повреден горен край на подпорна стена - 
презиждане на горните 160 см с каменна зидария и 
дребнозърнест бетон

m3 23,30 298,54 6 955,98

33
Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 
2бр/м2

м 232,00 9,92 2 301,44

34 Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива 
мембрана

m 2 420,00 21,44 9 004.80

Всичко: 189 121,06
II. Ч АС Т"АРХИТЕКТУРА"

ДЕМ ОНТАЖ НИ РАБОТИ

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

бр 2,00 44,00 88,00

2

Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. 
рочистване 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 2 536,00 12,41 6 651,76

3

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка (вкл. 
калдъръм на стъпала), 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 2 994,00 12,41 37 155,54

4

Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.О.Юм) с площ 
3530 m2, вкл. същ. бетонови пояси, с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 353,00 15,95 5 630,35

5

Разрушаване 612 m2 бетонова настилка (ср.деб.0.10 м) при 
йодходи, пред сгради, при паметник, с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 61,20 47,47 2 905,16

6

Изгребване на земна маса (ср.деб.0.50м), с площ 398 m2 
(при паметник), за полагане на нов калдъръм, вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци 
до 15 км на указаното място

m3 199,00 14,46 2 877,54

7

Разрушаване тротоарна настилка (бет. настилка и бет. 
плочи) с площ 311 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

m3 46,65 ; / ' 47,47

------------Г-t—«5*

2 214,48 

-------

Този проект в изпь.’. н &  сооинаноовата юд^оапанаОг.еоативна тоговма "Регионално оазвипъо 2007-2013“ сь 
фо.Лза реги&а/ио развитие Ц;лата отговор .ост за съдържание г о  *з  пубрихецияпаоа носи огл Е Т .Н М Е Л -  
обат ят & спванесеаит а че тазипубткацш опраховаофицш югго становищенаЕ'оопейо.ия съкв и Упр
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
! СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

8
Изтребване, ръчно, на земна маса с площ 214,00 m2 (за 
направа на нов тротоар), ср.деб.О.ЗОм с натоварване на 
камион и транспортиране до 15 км на указаното място

m3 64,20 41,52 2 665,58

9
Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), вкл.бетонова 
основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци 
до 15 км до указаното място

м 189,00 11,12 2 101,68

10
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване 
на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 
км на указаното място

м 292,00 5,71 1 667,32

11

Разваляне на съществуващи каменни и бетонови стъпала с 
площ 29 m2, в к л . почистване и сортиране на камъните, 
отделяне на годните и негодните за повторна употреба и 
всички свързани дейности

m3 15,00 133,38 2 000,70

12

разрушаване на съществуваща тр. каменна основа с площ 
i 9  m2 (ср.деб.О.ЗОм) с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното 
място

m3 8,70 39,05 339,74

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
У лична настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm) за нов участък и подравняване на 
пропадания, с ориентир, площ 842,00 m2 с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

m3 210,50 44,62 9 392,51

2
Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 mm<D<7mm) 
, с площ 4209 m2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m3 210,50 44,62 9 392,51

3
Полагане на настилка от съществуващ паваж, фугиран с 
дренажен разтвор, съгласно детайл

m 2 330,00 26,33 8 688,90

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

m 2 220,00 81,87 18 011,40

5
Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, 
фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 2 217,00 33,00 73 161,00

6

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 1 478,00 64,95 95 996,10

7
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително 
всички свързани с това разходи.

м 199,00 37,76 7 514,24

8

1 ■■ —  ------- ------------
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 45,00 21,10 949,50

Т ротоарна настилка // -
/ " ' Л .........

Този проект е изпълнен сЛмнаноовагпа подкрепа на Оперативна nooe Java "Регионално развитие 2007-2013' Сосри-а соивча оше еропемхш
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm), за подравняване на пропадания, с ориентир, 
площ 112 m2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детай

m3 28,00 44,62 1 249,36

2
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 561 m2 с деб. 5 см, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m3 28,10 139,83 3 929,22

3

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 2 744,00 86,65 64 467,60

4 Доставка и полагане върху бетонови настилки и стъпала на 
изравнителна циментова замазка

m 2 131,00 16,95 2 220,45

5 Доставка и полагане върху бетонови настилки и стъпала на 
полимерциментно лепило

m 2 183,00 7,38 1 350,54

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

m3 8,60 139,83 1 202,54

7
Доставка и полагане на каменни бордюри с размер 8/20/50 
около дървета и зелени площи, включително всички 
свързани с това разходи.

м 195,00 63,09 12 302,55

8
Направа на стенички (25см ширина) около зелени площи 
от глиц зидария от камък (пясъчник) с дебелина 10 см., 
включително вкл. всички допълнителни работи

m3 6,63 281,84 1 868,60

Градско обзавеждане

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени 
профили (съгласно детайл П1), вкл. двукратна обработка с 
грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна 
матова боя и всички други съпътстващи разходи

м 91,00 170,06 15 475,46

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 176,00 107,14 18 856,64

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

бр 4,00 378,95 1 515,80

Всичко: 413 842,77
Ш . ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"

Спецификация на материалите

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

бр 5,00 121,48 607,40

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

бр 5,00 32,67 163,35

оJ
Доставка на стоманотръбен стълб Ф 108/89 с фланец Н5.0м 
прахово боядисан

бр 2,00 326.70 653.40
-----------

Тозипрсехт е изпълнен сфича-.соеата подкрепа на Оперативна грозрвна "Регионално развитие 2007-2013 ’. соф ин аТ Т ъ ран аот Е ^р .Щ кш
фонд за региснагно развитие Цялата отговорност за съдържанието на публиказиятасе носи от ЕТ,.Н И <ЕЛ- Е л ::Ф Н щ о ш У к  fp ?  но/щви
обстоятелства не се  скит а че т азиг.ублию цш  огтазяваофициалноггю станове т ен а Евро пей с т  сьад и Управлявалия спван
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР КОЛИ СТОЙНОСТ
СМР КА ЧЕСТВО ЕД. ЦЕНА ОБЩО

4 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС НЦ 250/9,5 бр 4,00 538,45 2 153,80

5 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 590/9.5 бр 2,00 592,90 1 185,80

6 Доставка на анкерна група за стълб бр 1,00 21,30 21,30
7 Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 бр 1,00 21,78 21,78
8 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 м 20,00 1,45 29,00
9 Доставка на конзола за окачване на УИП бр 1,00 7,38 7,38

10 Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2xl6mm2 м 70,00 1,43 100,10
11 Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 бр 6,00 3,99 23,94
12 Доставка на отклонителна клема 16/16 бр 4,00 7,14 28,56
13 Доставка на отклонителна клема УИП-УО бр 10,00 6,66 66,60
14 Доставка на съединителна муфа УИП 16/16 бр 6,00 14,40 86,40

Строително-монтажни работи
1 Трасиране на кабелна линия в равнинен терен км 0,02 58,34 1,17
2 Монтаж на СБС 9,5м бр 6,00 510,38 3 062,28

3 Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб бр 6,00 74,23 445,38

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

бр 2,00 56,54 113,08

5 Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на стълб бр 12,00 18,22 218,64

6 Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м бр 12,00 41,58 498,96
7 Монтаж на конзола за окачване на УИП бр 1,00 16,88 16,88

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

бр 4,00 71,68 286,72

9 Монтаж на опъвателна клема за УИП тип 4/16 бр 6,00 25,74 154,44
10 Монтаж на отклонителна клема 16/16 бр 6,00 7,23 43,38
11 Монтаж на отклонителна клема УИП-УО бр 10,00 23,27 232,70
12 Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 бр 16,00 1,98 31,68

13 Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без 
стойността на заземителя/ бр 1,00 17,32 17,32

14 Измерване на преходно съпротивление на заземление с 
един заземител

бр 1,00 17,82 17,82

15 Укрепване на същ СБС с бетонов кожух в основата до 
+1,5м.

бр 1,00 246,18 246,18

16 Демонтаж съществуващ СБС до 9,5м бр 6,00 376,20 2 257,20
17 Демонтаж съществуващ УО с конзола бр 7,00 4,95 34,65

18 Демонтаж и монтаж на съществуващи окачени кабели от 
бтълб 9,5м - до 1 Обр. кабели

бр 2,00 29,70 59,40

19 Демонтаж и монтаж на съществуващи окачени кабели от 
стълб 9,5м - до 20бр. кабели

бр 3,00 49,50 148,50

20 Маркировка на СБС с блажна боя бр 6,00 13,08 78,48
Всичко: 13 113,67

IV. ЧА СТ"ПА РКОУ СТРО ЙСГВО"
Доставка на декоративна растителност

1 Доставка на декоративни растения с коренова бала бр. 1,00 36,30 36,30
2 Доставка на декоративни храсти в контейнер бр. 165,00 (7. : 0,78 1 ”78.70
о Доставка почвопокривни растения в контейнер бр. 210,00 / 7  1041,60

Тозипрсект е изпълнен с Фипеьсьвенпа подкрепа на Оперативна програма 'Рееиошгьо разви ггие 2007-2013", със 
фонд за региснагно разииггив Цялата отговорност за с ъдьожашелто па пубпахалият а се -оси сг~ ЕТ Н РК ЕП -1 
обстоятелства несесни -а '-е тази поливаш* отсазяваофицизг-ног о спансаищвпаЕвоопеисхия ськг и Усоа
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№ 1 НАИМЕНОВАНИЕ НА
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

Озеленителни работи
1 Доставка на хумусна почва m3 15,00 29,15 437,25
2 Разриване и оформяне на терен за озеленяване m3 15,00 22,77 341,55
3 Засаждане на дек. растения в дупки 60/60/60 бр. 1,00 15,24 15,24
4 Засаждане на дек. храсти в дупки 40/40/40 бр. 165,00 4,35 717,75
5 Засаждане на почвопокривни растения бр. 210,00 2,07 434,70

6 Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно m 2 340,50 0,54 183,87

Всичко: 4 986,96
V. ЧАС Г "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"

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

бр 9,00 156,39 1 407,51

Всичко: 1 407,51

Обща стойност в лв, без ДДС 622 471,97

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

9. УЛ. "ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ"
1. ЧАСТ "КОНСТР> КЦИИ"
1 Доставка и монтаж предпазна ограда м 151,80 28,98 4 399,16
2 Премахване на съществуващи подпорни каменни стени m3 42,25 98,92 4 179,37

3 Направа механизиран изкоп за нови подпорни стени и 
стъпала

m3 455,50 5,11 2 327,61

4 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията

m3 45,55 32,08 1 461,24

5 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 8,65 32,08 277,49

6 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни m3 332,00 13,37 4 438,84

7 Подравняване и уплътняване на земната основа под 
стъпала и армирана бетонова настилка

m 2 35,60 4,12 146,67

8 Направа на кофраж за фундаменти на подпорни стени и 
стъпала

m 2 268,85 28,00 7 527,80

9 Направа кофраж за стъпала m 2 6,40 34,53 220,99
10 Направа кофраж за стоманобетонни пояси m 2 198,10 30,08 5 958,85
11 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 98,60 28,00 2 760,80
12 Направа кофраж за армирана бетонова настилка m 2 2,15 30,08 64,67
13 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 711,70 1,85 1 316,65

14 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонни пояси

кг 922,30 1,85 1 706,26

15 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за армирана 
бетонова настилка - заварени мрежи ф8/15

кг 184,50 1,88 346,86

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

m3 1,05 139,83 146,82

17
Доставка и полагане на бетон С20/25 за фундаменти на 
подпорни стени, стъпала и единични фундаменти на 
парапет

m3 60,50 150,48

-С

9 104,04

Тозипрсехт е изгталнен с авансовата подкрепа на Оперативна програма 'Регионално развитие 2007-2013", съй 
фонд за рааиснагно развитие Цяпапа отговорност засъдьржзшето на пубюхщиятаса носи от ЕТ „НТКЕЛ-Ц, 
обстоятелстванесеоига. не тазипубткацш отразнв гофциапното crra-о  ще»аЕвропейски* ськп и Угоен
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

18 Доставка и полагане на бетон С 16/20 за стоманобетонови 
пояси m3 27,80 147,82 4 109,40

19 Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с 
виброваляк под армирана бетонова настилка

m3 4,65 44,62 207,48

20 Направа армирана бетонова настилка с деб. 8 см m 2 30,75 21,46 659,90

21 Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на 
пластове m 3 160,60 44,62 7 165,97

22 Направа обратен насип със земни почви m3 187,00 8,42 1 574,54
23 Направа камена зидария с дребнозърнест бетон В 10 m3 67,50 265,67 17 932,73

24
Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 
2бр/м2

м 120,00 9,92 1 190,40

25 Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива 
мембрана m 2 164,10 21,44 3 518,30

Всичко: 82 742,84
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкп. 
гючистване 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 1 274,00 12,41 15 810,34

2

Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.ОЛОм) с площ 
1274 m2, вкл. същ. бетонови пояси, с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 127,40 15,95 2 032,03

3

Изтребване на земна маса, ръчно, (ср.деб.0.50м от терен 
без настилка), с площ 252 m2, за полагане на нов калдъръм, 
вкл. натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m3 126,00 41,52 5 231,52

4

Разрушаване на 148 m2 бетонова настилка (ср.деб.ОЛОм) по 
тротоари и площадки, с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното 
място

m3 15,00 74,29 1 114,35

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

м 19,00 11,12 211,28

6
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване 
на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 
км на указаното място

м 126,00 5,71 719,46

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m < D < 4 5 m m ) за н о в  участък и подравняване на 
пропадания, с ориентир, площ 501,00 m 2  с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

m3 125.30 44,62 5 590,89

Този проект  е изпълнен сфинамсосата год щепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съФича7сиремарф£нЬсгщйо<ия'- 
Фонд за региснато развитие Цяпата отговорност за съдържанието на г.убпикгцштасе -оси от ЕТ,НИКЕЛ-ЕкаШ квтв& и при нжат. 
обстоятелства не се  онт  а че тази публ ека цш отразяваофициалното становище на Европейския ськв и Управлявания соган
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
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МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

2

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm) за нов участък, с площ 245 m2 с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

m3 61,30 44,62

1

2 735,21

3
Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 mm<D<7mm) 
, с площ 1526 m2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m3 76,00 44,62 3 391,12

6
Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, 
фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 1 068,00 33,00 35 244,00

7

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 2 458,00 64,95 29 747,10

8 Доставка и полагане на каменни бордюри, по детайл, 
включително всички свързани с това разходи

м 19,00 63,09 1 198,71

Тротоарна настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm), за подравняване на пропадания, с ориентир, 
площ 27 m2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детай

m3 6,80 44,62 303,42

2
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 134м2 с деб. 5 см, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m3 6,70 139,83 936,86

3

Доставка и полагане на настилка от нови кам. плочи 
(пясъчник, гнайс, ориентир, р-ри в комбинации: 5x10x30, 
5x15x25, 5x20x40,5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. 
и др.) с правилна форма в/у същ. бетонови настилки, 
стъпала и шапки за зидове, дебелина 4-5 см, фугирани с 
дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.), вкл. в/у същ. 
бет. тротоари, съгласно детайл

m 2 181,00 86,65 15 683,65

4
Доставка и полагане на каменни бордюри около дървета и 
зелени площи, тротоари, включително всички свързани с 
това разходи.

м 162,00 63,09 10 220.58

Градско обзавеждане

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени 
профили (съгласно детайл П1), вкл. двукратна обработка с 
грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна 
матова боя и всички други съпътстващи разходи

м 13,00 170,06 2 210,78

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 154,00 107,14 16 499,56

Този п рее <т е изпълнен сф .наисовапъ подкрепа наОпвратиена грогзек-з 'Р&мчаг.чз развигте £>07-2013' ci.a j--.еи&.и&нйст t'eocreCo;ия 
фонд за оегиснагно развитие ияпапъ отговорност за съдържанието на n, сг:. .а ц и я а се носи от Е Т .Н ю КЕ Л -Е гкяН ию м в з“ ь rpu « .m et. 
o6cmoFr>&icmea H eceo - i im a  не тазипубпшацш оггразяваофицоалнопю ств*ое т е *  а Европейския съюз и Упоавп явахия соган
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

-)

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

бр 1,00 371,52 371.52

4
Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и 
дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+_ 
10%

бр 3,00 378,95 1 136,85

Всичко: 150 389,23
III. ЧАСТ"ЕЛЕКТРО"

Спецификация на материалите

1 Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с 
НЛВН 70W бр 4,00 121,48 485.92

2 Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен 
осветител, монтаж на стълб бр 4,00 32,67 130,68

3 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС ЪЦ 835/9,5 бр 2,00 701,80 1 403,60

4 Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 бр 3,00 21,78 65,34
5 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 м 15,00 1.45 21,75
6 Доставка на конзола за окачване на УИП по СБС бр 1,00 7.38 7,38
7 Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2xl6mm2 м 25,00 1,43 35,75
8 Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 бр 2,00 3,99 7,98
9 Доставка на отклонителна клема УИП-УО бр 8,00 6,66 53,28

10 Доставка на отклонителна клема 16/16 бр 2.00 7.14 14,28
Строително-монтажни работи

1 Трасиране на кабелна линия в равнинен терен км 0,03 48,66 1.46
2 Монтаж на СБС 9,5м бр 2,00 510,38 1 020,76

3 Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на СБС бр 4,00 18,22 72,88

4 Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м бр 4,00 41.58 166.32
5 Монтаж на отклонителна клема УИП-УО бр 8,00 23,27 186.16
6 Монтаж на конзола за окачване на УИП бр 1,00 16,88 16,88

7 Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли 
/без стойността на кабела/ бр 2,00 71,68 143,36

8 Монтаж на отклонителна клема 16/16 бр 2,00 7.23 14.46
9 Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 бр 8,00 1,98 15,84

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

бр 3,00 17,32 51,96

11 Измерване на преходно съпротивление на заземление с 
един заземител бр 3,00 17,82 53,46

12 Маркировка на СБС с блажна боя бр 2,00 13,08 26,16
Всичко: 3 995,66

IV. ЧАСТ "И4РКОУСТРОЙСТВО"
Доставка на декоративна растителност

1 Доставка на декоративни растения с коренова бала бр. 18,00 14,52 261,36
2 Доставка на декоративни храсти в контейнер бр. 86,00 6,69 575.34
3 Доставка на тревна смес кг. 14,61 7,31

Озеленителни работи :А_ ...

Тозипосект  е изпълнен с ф инансоват а подкрепа на  Оперативна програма Р еМ ин ално  о з з ь л п а -  ’SM UgU 13\ с ь Ш 1н ш си о а и а  о т  Е восп е й о оя  
ф онд за оегиснагно развит ие Ц япаш а  от гсвосносш  за съдържанието на r i / t f o ^ u f S k a c a .  о с и  оп>-ЕТ Я Р К Е }$ г  В к а Н ш о л с а & и  при никакви 
обстоятелства H e c e o tu n c . че т а з и п у б т к  а щ н  от разяваоф ициалнот о станбвисйе : а  (Европейския с ь кв  и Упоа&пявация срган
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 
СМР

МЯР
КА

КОЛИ
ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ
ЕД. ЦЕНА ОБЩО

1 Доставка на хумусна почва m3 40,00 29,15 1 166,00
2 ^азриване и оформяне на терен за озеленяване m3 40,00 22,77 910,80
3 Засаждане на декоративни растения в дупки 60/60/60 бр. 18,00 15,24 274,32
4 Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 бр. 86,00 4,35 374,10

5 Затревяване, включително всички технологични операции m 2
20,00 4,61 92,20

6 Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно m 2 82,00 0,54 44,28
Всичко: 3 705,71

V. ЧАСТ "1Ш Ф 0РМ АЦИ 01Ш Л ИНФРАСТРУКТУРА"

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

бр 6,00 156,39 938,34

2 Направа на бетонова основа за монтаж на чугунен стълб за 
инф. табели бр 1,00 157,85 157,85

3
Доставка и монтаж на чугунен стълб за инф. табели, 
ръгласно план приложения и специф. на материали бр 1,00 668,13 668,13

4 Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стълб, съгласно план, приложения и специф. на материали

бр 3,00 153,72 461,16

5
Направа на бетонова основа за монтаж на инф. табла, тип 
"Телевизор" бр 1,00 355,30 355,30

6 Доставка и монтаж на инф. табла, тип "Телевизор", 
съгласно план, приложения и специф. на материали бр 1,00 8 144,95 8 144,95

Всичко: 10 725,73

Обща стойност в лв, без ДДС 251 559,17

Обща стойност на проекта в лв, без ДДС и без
непредвидени разходи 1 867 012,08

|
Непредвидени разходи (3 %) за изпълнение на проекта

в лв, без ДДС 56 010,36

Обща стойност на проекта в лв, без ДДС 1 923 022,44

Обща стойност на проекта в лв, с ДДС 2 307 626,93

11.05.2017 г. У щ р а в и т Щ ^ г г ^ у  у.
гр. Велико Търново

Този проект е изпълнен с (ьонансовата подкрепа на Оперативна програма "Резис/чално развитие 2007-2013", съф* чансиранаот Европейския 
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