
ОБШИНА САМУИЛ W  ОБЛАСТ РАЗГРАД
7454 С. САМУИЛ, УЛ.” ХАДЖИ ДИМИТЪР” Л»2 в  ТЕЛ.: (08477) 20-20; ФАКС: 084266030

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

..........

Днес, г., в с. Самуил на основание чл. от ЗОП между:

ОБЩИНА САМУИЛ
с адресх.Самуил ул. „Хаджи Димитър“ №2 ,
ЕИК/БУЛСТАТ:000505928,представлявано от Бейтула Сали -  Кмет на община Самуил и 
Емилия Димитрова -  главен счетоводител наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една 
страна,

и
„ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД
със седалище и адрес: гр. Разград, ул. „Княз Борис I“ №120 ,
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ: 116044896, идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация) 
BG116044896, представлявано от Миглена Васкова Симеонова - управител определен за 
изпълнител след проведена обществена поръчка чрез публично състезание №00244-2019
0016 се състави и подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва при условията 
на настоящия договор Текущ ремонт по уличната мрежа в населените места на 
територията на община Самуил:

> ОП№7-Текущ ремонт на улица "Димчо Дебелянов” - село Желязковец.
> ОП №2-Текущ ремонт на улица "Морава" - село Богомилци

Чл.2. Изпълнението на СМР обхваща видовете работи, посочени в ценовото 
предложениевключващо и КСС от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част 
от договора.

И. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.З. (I) Общата стойност на Договора е в размер до: 33 419,38 (тридесет и три хиляди 
четири стотин деветнадесет лева и 38 ст) лева (без ДДС), или 40 103,26 (четиридесет 
хиляди сто и три лева и 26 ст.) лева (с ДДС), разпределена по обособени позиции:

- за ОП №1 -  13 938,51 лева без ДДС
- за ОП №2 -  19 480,87 лева без ДДС

(2) Дължимата по този Договор сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде изчислявана чрез 
измерване на действително изпълнените СМР и остойностяване по единичните цени 
предложени от Изпълнителя в неговата оферта и утвърдени с този Договор.



(3) Цената по ал. 1 е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените 
материали, извършените работи и разходи за труд, механизация, енергия, складиране и 
други подобни, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4. (I) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена за възложената с настоящия договор работа 
се заплаща както следва:

1. Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от общата стойност по 
договора, -платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора 
и представяне на фактура в оригинал и оригинал на гаранция обезпечаваща 100% (сто 
процента) от предоставените средства. Банковата гаранция за авансовото плащане се 
освобождава съгласно условията на, чл, 111, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

2. Междинни плащания (не са задължителни) - в размер до50% (петдесет процента) от 
общата стойност на договора. Междинни плащания могат да бъдат изисквани след 
достигането на СМР на стойност по-голяма от стойността на авансовото плащане. 
Междинно плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписани 
двустранни протоколи за приемане на работите и представяне на фактура в оригинал на 
стойност - стойността на съответното междинно плащане.

3. Окончателно плащане - на база установените разходите за действително извършените 
СМР за улиците, като от същите се приспаднат сумите за авансовото и междинното/е 
плащане/ияв приложимите случаи, но не-повече от стойността на договора/за съответната 
обособена позиция.

(2) Дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателно плащане за възложената с настоящия 
договор работа се заплаща, след представяне на: писмено искане от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички подкрепящи го документи: протокол за приемане на СМР
(оригинал), протоколи от лабораторни изпитвания, асфалтови дневници, заедно с копия от 
цялата документация, съставена за обекта до момента на искането, както и представена 
фактура (оригинал) посочваща сумата за окончателното плащане. Окончателното плащане 
се извършва в 30 - дневен срок, считано от датата на представяне на писменото искане от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички подкрепящи го документи.
Чл. 5. Плащането се извършва в лева, с ДДС по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: Токуда Банк АД 
IRAN: BG87CREX92601011322800 
BIC: CREXBGSF
Чл.6. Посочените единични цени страните приемат за окончателни и включващи всички 
технологично необходими операции за изпълнение на договора.
Чл.7. (1) Количествата и видовете строително монтажни дейности, които следва да бъдат 
изпълнени за съответната улица са съгласно КСС
(2) При необходимост от изменения във видовете и количествата на СМР, т.е замяна на 
един вид работа с друг вид работа и/или замяна на количество от един вид работа с 
количество от друг вид работа в рамките на съответната обособена позиция се съставя 
заменителна таблица.
(3) Заменителни дейности ще се изпълняват след предварително писмено одобрение от 
Възложителя и изготвяне и подписване от Изпълнителя и Инвеститорския контрол на 
заменителна таблица.



III. СРОКОВЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ 
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне работа по обекта след подписване на на 
договора.
Чл.9 Срокът за изпълнение на СМР по договора е 30 (тридесет) календарни дни , 
съгласно офертата на изпълнителя и започва да тече от датата на подписваме на договора. 
ЧлЛО. (1) Приемането на изпълнените СМР се извършва с подписване от страните по 
договора или от упълномощените представители на двете страни констативни протоколи за 
приемане на СМР. Към тях се прилагат протоколи от лабораторни изпитвания, асфалтови 
дневници, всички актове по образци и документи, изготвени в съответствие с изискванията 
на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба №3/31.07.2003 г. и другите 
действащи нормативни документи. В протоколите и/или актовете се посочват 
количеството, качеството, цената и видовете изпълнени СМР. Протоколите, актовете, и 
всички останали документи, които се изготвят по време на строителството съставляват 
неразделна част от настоящия договор.Изпълнителят е обвързан с предложените от него 
основни материали с посочени вид, търговското наименование, производител, съгласно 
видовете СМР, с посочени технически и качествени характеристики на материалите 
съгласно офертата му .

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощените от него лице/а има/т право да 
откаже/жат подписването на констативен протокол, в случай, че:
1. работите не са извършени с необходимото качество и/или в съответствие с действащите 
стандарти;
2. не е получено предварително одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на тези 
работи ;
3. към протокола не са приложени съответните документи;
(3) За окончателно предаване на обекта/итепо настоящия договор се счита датата 
подписването на констативен акт подписан от Изпълнителя и Възложителя и/или 
упълномощени от тях лица

(4) За край на срока за изпълнение на СМР се счита датата на писмено уведомяване (за 
изпълнени всички видове дейности съгласно КСС) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или дата 
на подписване на констативен акт - при наличие и на двата документа се взема предвид по 
ранната дата.

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 
изпълнените от тях работи, които са приети по горния ред.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) чрез свой упълномощен представител във всеки момент от изпълнението на 
договора да извършва проверка относно качеството, количеството, стадия на изпълнение, 
техническите параметри на изпълнение на договорените СМР, без с това да пречи на 
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Да изисква и проверява представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителни книжа и 
разплащателни документи.

(3) Да не възложи изпълнението на части от съответните улици;



(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ налагане на санкции и 
търсене на отговорност, включително и отстраняване на всяко лице причинило 
неизпълнение или некачествено изпълнение на СМР или доставени материали и 
оборудване, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимото решение и действие в 
едноседмичен срок.
При установяване на отклонения от качеството на извършените работи по договора и/или 
на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените работи 
не са придружени от необходимите документи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има право да откаже да приеме извършените работи.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация за обекта, свързана 
е изпълнението на договорените работи.

(2) да осигури свой оторизиран представител за контрол на изпълнението на 
договора и за приемане на изпълнените СМР .
Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена при условията и в 
сроковете на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
ЧлЛ5.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на договора в размер и по начин, 
определени в настоящия договор, при условие че е изпълнил добросъвестно всички условия в 
него;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и извърши възложените СМР в 
срок и с качество в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИ ГЕЛЯ, офертата му и при 
спазване на нормативните и договорно установените технически параметри и стандарти.

(3) Всички вложени при изпълнението на СМР материали и изделия следва да бъдат 
придружени с копие от съответните сертификати за качество и декларации за съответствие 
съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и свързаните 
с него подзаконови актове.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури доставката, транспорта, складирането и 
съхраняването на обекта на всички основни и помощни материали за извършване на 
възложените СМР. Транспортирането и влагането им трябва да бъде направено по начин, 
който да изключи настъпването на евентуални повреди при пренасянето и влагането им.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води, съхранява и предоставя за проверка 
необходимата документация по договора, свързана с извършваните СМР - да съставя 
всички необходими документи съгласно нормативните изисквания.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури първоначалния и периодичен /ако е 
необходим/ инструктаж на работниците си.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на 
настоящия договор и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок копие на договора 
заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66 от ЗОП.
ЧлЛб. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури спазването на изискванията за 
безопасност и здраве при работа по време на извършване на договорените СМР при 
спазване на разпоредбите на Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни 
работи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява контрол върху лицата, чрез които 
извършва възложената по настоящия договор работа, като уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при



възникване на инцидент, трудова злополука или рискова ситуация, в т.ч. риск от забава 
или неизпълнение на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички технически, технологични и 
противопожарни правила и правилата за безопасност и охрана на труда при извършване на 
договорените работи.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да е застрахован по реда и условията на чл. 171 от
ЗУТ.

(5) Застраховката следва да бъде валидна през цялото време на изпълнение на 
договора.

(6) Застраховката по ал.4 се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и пред трети 

лица за вредите, причинени в резултат на неспазване на правилата по горните алинеи и 
приложимата нормативна уредба.

(8) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или компетентни органи, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да 
осигурява: достъп до обектите, преглед на документи, свързани с изпълнението на 
възложените СМР.

(9) ИЗП ЬЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи 
се в докладите от проверки на място.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при 
изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с 
дължимите лихви .

(11) Преведените средства от ОБЩИНА САМУИЛ, но неусвоени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на 
настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка на община Самуил.
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на 
настоящия договор, за период от 4 /четири/ години.
Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата 
документация преди подписване на протокол за приемане на СМР.
Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при условията 
и в сроковете, посочени в настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
4.1.19. (1) Еаранция за изпълнение(за ОП №1 -  278,77 лева без ДДС и за ОП №2 -  389,62 
лева без ДДС) на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаи на неизпълнение, 
частично или некачествено изпълнение на възложените СМР или нарушение на условията 
на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията, когато на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се наложат 
неустойки по настоящия договор. При усвояване на гаранцията изпълнителят е длъжен да я 
възстанови до пълния й размер в рамките на 5 работни дни.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 
лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(4) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава гаранцията 50 % от размера по т. 5.1 в срок от 30 (тридесет) дни след 
приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. Останалите 50% се освобождават 6 месеца след приемане 
на обекта/тите предмет на договора.
Чл. 20. (1)Гаранционния срок е 2 (две) години и започва да тече от въвеждане на



обекта/ите в експлоатация.
(2) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка 

констатираните недостатъци или некачествено изпълнени работи.
Чл.21. (1)При възникване на дефекти в гаранционния срок по чл.20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или 
негов упълномощен представител прави писмена рекламация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне отстраняване на тези дефекти в 10- 
дневен срок от получаването на рекламацията и да отстрани дефектите в 20-дневен срок от 
получаване на рекламацията,

(3) При неизпълнение на задълженията, визирани в ал.(2) от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наема други лица срещу заплащане по пазарни цени 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранционния срок за извършените дейности от други лица 
/вместо изпълнителя/ остава в регламентите по чл.20 и чл.21 от настоящият договор. 
Чл.22.(1) При закъснение в сроковете за изпълнение на договорените работи, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% от цената на 
неизпълнението за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от цената по договора. 
Неустойката по тази алинея се удържа от окончателното плащане.

(2) При частично неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

(3) При пълно неизпълнение на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща 
сумата по авансовото плащане ведно със законната лихва, като в този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията на изпълнение.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ и/или ИЗКЛЮЧИТЕЛНИОБСТОЯТЕЛСТВА 
Чл.23. В случай на настъпване на Изключителни обстоятелства и/или Непредвидени 
обстоятелства. доколкото тяхното настъпване се отразява върху изпълнението на 
задълженията на която и да е от страните по договора, сроковете автоматично се считат за 
удължени за времето, през което е траело съответното събитие.
Чл.24.(1) Страната, която се позовава на такова обстоятелство се задължава в 10 дневен 
срок да уведоми писмено другата страна за началото и края на настъпване на събитието, 
като уведомлението следва да бъде придружено с потвърждение от компетентния орган.

(2) Не съобщаването на събитието в определения срок лишава страната от правото 
да се позовава на непреодолима сила.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.25(1) Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с изпълнение на поръчката;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. едностранно, със седем дневно писмено предизвестие от изправната страна -  при 

наличие на нарушения на задълженията по настоящия договор от другата страна;
4. при обективна невъзможност за изпълнение на договора.
5. с изтичане на срока за изпълнение.
(2) . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, без да 
дължи неустойки и/или обезщетения.

(3) Прекратяването на договора по чл.25 ад.1, т.2 се удостоверява с протокол, 
подписан от двете страни или техни представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни всички възложени до датата на 
прекратяване на настоящия договор работи, при условията и сроковете на договора, освен 
ако същите не бъдат оттеглени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати всички дължими суми за 
извършените работи, възложени при условията на настоящия договор до датата на



прекратяването му и приети с протокол.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.26.{1) Действието на договора е до изтичане на гаранционния срок предложен от 
изпълнителя.
(2)Прекратяването на договора не засяга правата и задълженията на страните, възникнали 
във връзка с гаранционната отговорност, които се запазват в пълен обем до изтичане на 
гаранционния срок.
Чл.27 .При промяна на банковите сметки и административните данни на някоя от страните 
по договора, съответната страна е длъжна да уведоми насрещната в 5 дневен срок.
Чл.28. Всички изменения и допълнения към настоящия договор са валидни, само ако са 
изготвени в писмена форма и са надлежно подписани от двете страни и са съгласно 
нормите посочени в ЗОП.
Чл.29. За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на Закона 
за задълженията и договорите и действащата в страната нормативна уредба.
Чл.ЗО. Настоящият договор може да бъде изменян само при условията на ЗОП,
Чл.31. Всички спорове по договора или неговото изпълнение се уреждат по споразумение, 
а при невъзможност за постигане на такова - по съдебен ред, съобразно ГПК.
Чл.32. Неразделна част от договора е:

- Техническата спецификация
- Техническото предложение
- Ценовата оферта на изпълнителя

Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра — един
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

if  Nt— /  \

И31

Т ~?Ч ч 1 4  - ••• ......................................
(длъжност, име, фамидая, подпис ище^атУ л (длъжнбстл им_е, фамилия подпис и печат)

$L-..QxШ .А .- ..
(длъжност, име, фамилия и подпис)

СЪГЛАСУВАЛИ:
Ч. Ж ... .Va oJa У. .Ц ^ ,____ Ьн
(длъжност. имеУфамичия и подпис) 

(длъжност, име, фамилия и подпис)

j  6- £Ш
(длъжност, име, фамилия и подпис)



Образец M2
ДО
ОБЩИНА САМУИЛ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„ ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

за обособена позиция № 1- „Текущ ремонт на улица „Димчо Дебелянов” -  село
Желязковец”

от
„Път Консулт” ООД

(пълно наименование на фирмата-участник)

със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Княз Борис I" №120 
представлявано от (съгласно актуален нормативен документ ): Мишена Васкова 
Симеонова
телефон, факс, електронен адрес: тел: 084/ 66 13 28; факс: 084/ 66 18 18; e-mail: 
road_konsult@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като разгледахме документацията за участие в настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по уличната мрежа в 
населените места на територията на община Самуил” по обособени позиции“ за 
ОП № 1- „Текущ ремонт на улица „Димчо Дебелянов” -  село Желязковец”,
предлагам да изпълним СМР в съответствие с изискванията Ви в техническата 
спецификация, документацията за участие и в съответствие с действащото 
законодателство, както и условията на договора, като:
1. За изпълнение па поръчката предложението ми е:

a. срок за изпълнение 30 (тридесет) календарни дни. Срокът започва да тече от
датата на подписване на договора

b. гаранционен срок е 2 (две) години- който не е по-малък от определените в
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Нося наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл.313 от НК, и 
декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд2.

'документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника;

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително 
минимална цена на труда и условията на труд от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Иагрюнална агенция но приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700: интернет адрес: www.nan.be
- Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите 
Информационен г/ентър на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София. ул. "У. Гладстон"Ме 67 
Телефон: 02/940 6331
Интернет адрес: htto://www3. moew. eovernment.be/
- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

mailto:road_konsult@abv.bg
http://www.nan.be
http://www.mlsp.government.bg


3. Прилагам следните документи изискани съгласно документацията за участие 
посочени в Раздел III, Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата.2.3 
Оферта, подточка 2.3.1. Техническо предложение, съдържащо, подпод точка 2.3.1.3. 
както следва:

а. Спецификация на основните материали

Подпис и печат:
i * |

Дата 25/ 09 / 2019

Име и фамилия Миглена Симеонова 

Длъжност Управител

София 1051, ул. Триадица №2 
Телефон: 02/8119 445



Образец №2

ОБЩИНА САМУИЛ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„ ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

за Обособена позиция № 2 - „Текущ ремонт на улица „Морава” -  село Богомилци”

от
„Път Консулт” ООД

(пълно наименование на фирмата-участник)

със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Княз Борис I” №120 
представлявано от (съгласно актуален нормативен документ ): Миглена Васкова 
Симеонова
телефон, факс, електронен адрес: тел: 084/ 66 13 28; факс: 084/ 66 18 18; e-mail: 
road_konsult@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като разгледахме документацията за участие в настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт по уличната мрежа в 
населените места на територията на община Самуил” по обособени позиции“ за 
ОП № 2 - „Текущ ремонт на улица „Морава” -  село Богомилци”, предлагам да 
изпълним СМР в съответствие е изискванията Ви в техническата спецификация, 
документацията за участие и в съответствие с действащото законодателство, както и 
условията на договора, като:
1. За изпълнение на поръчката предложението ми е:

a. срок за изпълнение 30 (тридесет) календарни дни. Срокът започва да тече от
датата на подписване на договора

b. гаранционен срок е 2 (две) години - който не е по-малък от определените в
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Нося наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл.313 от НК, и 
декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд2.

'документ за упълномощаване, когато лицето, което 
законният представител на участника;

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със 
минимална цена на труда и условията на труд от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700: интернет адрес: www.nap.bs
- Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 
Телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: httn://www3.moen: government, be/
- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 
София 1051, ул. Триадица M2

подава офертата, не е

закрила на заетостта, 
\

включително

mailto:road_konsult@abv.bg
http://www.nap.bs
http://www.mlsp.government.bg


3. Прилагам следните документи изискани съгласно документацията за участие 
посочени в Раздел III, Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата,2.3 
Оферта, подточка 2.3.1. Техническо предложение, съдържащо, лодпод точка 2.3.1.3. 
както следва:

а. Спецификация на основните материали

Подпис и печат: 

Дата 25 /0 9 /2 0 1 9

Име и фамилия Миглена Симеонова

Длъжност Управител

&  '

Телефон: 02/ 8119 443



до
КМЕТА НА 
ОБЩИНА САМУИЛ

Образец № 3 за ОП.№1

ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с ппргтмрт-
'т р р т г ^ и я т 1ГТПО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

за обособена н„з„„„я .V, 1- „Текущ ремонт „а улица ,Димчо Дебелинов” -  село
Желязковец”

от
„Път Консулт” ООД

(пълно наименование на фирмата-участник)

със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Княз Борис I” №120 
представлявано от Миглена Васкова Симеонова - Управител

S _ t t | a ^ P°Hea MPeC: ТСЛ: ° 84/ 66 13 28; ° 84/ “  18 — t

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

^  *ЗПЪЛНеНИе Предмета на обществената поръчка съответствие с условията на 
п  о ? ™ '™  пР0Цедура, цената на нашето предложение възлиза на:
ггртг, / • 1 ЛСВ3' Словом: тринадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и 
петдесет и една стотинки без ДДС и

[посочва се цифро.м и словом стойността в лева]

ЛеВа? словом:шестнадесет хиляди седемстотин двадесет и шест лева и 
двадесет и една стотинки с ДДС. и

[посочва се цифром г; словом стойността в лева]

rnnu В ПреДЛ0Жената от нас цена са калкулирани всички разходи за качественото и 
срочно изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация, КСС и проекта,

ц е н о в ™ "  тел и 46 “  еД“ ИЧНИ1е — и е д н и т е
- средна часова ставка -  4 лв./човекочас;
- допълнителни разходи върху труда -  80 %;
- допълнителни разходи върху механизация -  40 %; 
‘ доставно-складови разходи -  10 %;
- печалба -  8 %.
....................... ....... /други при необходимост/.

Приложение: КСС 
цени. отговарящо на предложената цена и анализ на единичните

Подпис и печат 

Дата 25/09/2019г.
Име и фамилия Миглена Симеонова 

Длъжност Управител



Образец 4 КСС за ОП 1
uDtrt\ i i  екущ ремонт на улица "Димчо Дебеля ■ - ocj ju / 1 т о л и о с ц

К О Л И Ч Е С Т В Е Н О - С Т О Й Н О С Т Н А  С М Е Т К А
За видовете строително-монтажни работи

ПочистБаие на ръбове на настилка с автогрейдер и моторна метла, включително 
.натоварване на материала и извозване на депо

ГаТьТи М6СТа В 0СН0вата ‘ 0ФоРмяне, полагане и уплътняване на трошен
камък и всички свързани е това разходи и транспорт
Разваляне на съществуваща компрометирана асфалтова настилка, включително 

.всички съпътстващи разходи
Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включи-телно-------
всички свързани с това разходи

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с 
дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи.

m3

m2

m2

24,20 5,98

1,00

736,00

38,01

2,00

774,40 1,06

92,93 123,35

144,72

38,01

1472,00

820,86

11462.92

Изготвил
(Миглена Симеонова) дата: 25.09.2019г.



Почистване на ръбове на настилка с автогрейдер и моторна метла, включително 
натоварване на материала и извозване на депо.
за 1 m3

„ТЕКУЩ РЕМОНТНО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА САМУИЛ9’ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

име
МЕХАНИЗАЦИЯ

мярка р.н. цена коеф. стойност

КОМБИНИРАН БАГЕР 
САМОСВАЛ

мсм
мсм

0,00881
0,00881

250.00
200.00

1,000
1,000

2,20 лв. 
1,76 лв.

ДОП.РАЗХОДИ: 
доп.р.механизация (%) 
всичко преки

40,00

3.96 лв.

1.58 лв.
3.96 лв.
1.58 лв. 
0,44 лв. 
5,98 лв.

всичко допълнителни р-ди
печалба
Обща цена:

8,00

/



rz z z ^ L ™ е - у— -  — -
за 1 m3
ном. име

МЕХАНИЗАЦИЯ:
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН 
ГРЕЙДЕР 
САМОСВАЛ

„ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА САМУИЛ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1
2
3

МАТЕРИАЛИ:
1 ТРОШЕН КАМЪК
2 ВОДА

ТРУД:
1 РАБОТНИК I ст.

ДОП.РАЗХОДИ: 
доп.р.механизация (%) 
доп.р-ди труд (%) 
всичко преки
всичко допълнителни р-ди
печалба
Обща цена:

мярка р.н. цена коеф.

мсм 0,00600 350,00 1,000
мсм 0,00600 360,00 1,000
мсм 0,00600 200,00 1,000

m3 1,45000 17,00 1,000
m3 0,20000 3,00 1,000

чч 0,32000 4,00 1,000

40,00
80,00

8,00

стойност

2,10 лв. 
2,16 лв. 
1,20 лв. 
5,46 лв.

24,65 лв. 
0,60 лв. 

25,25 лв.

1,28 лв.

2,18 лв. 
1,02 лв. 

31,99 лв. 
3,20 лв. 
2,82 лв. 

38,01 îb.

Управител:
/М. Симео



“ ув,ш а к“ т "и м ,,ф а "а ясФалтова —  « е к »
за 1 m2

„ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА САМУИЛ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ном. име
МЕХАНИЗАЦИЯ

1 ГРЕЙДЕР
2 КОМБИНИРАН БАГЕР
3 САМОСВАЛ

ТРУД:
1 РАБОТНИК I ст.

ДОЛ.РАЗХОДИ: 
доп.р. механизация (%) 
доп.р-ди труд (%) 
всичко преки
всичко допълнителни р-ди
печалба
Обща цена:

мярка р.н. цена коеф, стойност

мсм 0,00080 360,00 1,000 0,29 лв.
мсм 0,00080 250,00 1,000 0,20 лв.
мсм 0,00080 200,00 1,000 0,16 лв. 

0,65 лв.

чч одзооо 4,00 1,000 0,52 лв.

40,00 0,26 лв.
80,00 0,42 лв. 

1,17 лв. 
0,68 лв.

8,00 0,15 лв. 
2,00 лв.

Управител:



сПв " Г в 1  Р~  ВРМКа дабре —  — . —  всвкк»

„ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА САМУИЛ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

— — j » — v -

за I m2
ном' име

МЕХАНИЗАЦИЯ
1 АВТОГУДРОНАТОР
2 КОМПРЕСОР ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ
3 АВТОМЕТЛА
4 ДУХАЛКА

МАТЕРИАЛИ
1 РАЗРЕДЕН БИТУМ
2 ВОДА

ТРУД
1 РАБОТНИК 1ст.

ДОП.РАЗХОДИ: 
доп.р.механизация (%) 
доп.р-ди труд (%) 
всичко преки
всичко допълнителни р-ди
печалба
Обща цена:

мярка р.н. цена

мсм 0,00030 500,00
мсм 0,00030 50,00
мсм 0,00030 50,00
мсм 0,00030 50,00

тона 0,00080 800,00
m3 0,00100 3,00

ч.ч. 0,00800 4,00

40,00
80,00

8,00

Управител:

коеф. стойност

1,000 0,15 лв.
1,000 0,02 лв.
1,000 0,02 лв.
1,000 0,02 лв. 

0,21 лв.

1,000 0,64 лв.
1,000 0,00 лв. 

0,64 лв.

1,000 0,03 лв.

0,08 лв. 
0,02 лв. 
0,88 лв, 
0,10 лв. 
0,08 лв. 
1,06 лв.

/М. Симеонова/



Ш П т Г " тШ7 М  '■ '  Текущ ремонт «ауп ”АНАЛИЗ - Вътрешно фирмени норми жлязковец

« ™ Г е з 7 /Г Г  аСфаЛТОбеТО"> ™" А- »  износвящ пласт с де«ел„„а следуплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи
за I т

„ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА
.  . НА ОБЩИНА САМУИЛ- ПО ОБОСОБЕНИ

ном. име
МЕХАНИЗАЦИЯ:

1 АСФАЛТОПОЛАГАЧ
2 ВАЛЯК БАНДАЖЕН
3 ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН
4 ВОДОНОСКА
5 САМОСВАЛИ
6 ФУГОРЕЗАЧКА

МАТЕРИАЛИ:
1 ВОДА
2 ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП А 

ТРУД
I РАБОТНИК I ст.

ДОП. РАЗХОДИ: 
доп.р.механизация (%) 
доп. р-д и труд (%) 
всичко преки
всичко допълнителни р-ди
печалба
Обща цена:

мярка р.н. цена коеф.

мсм 0,00250 350,00 1,000
мсм 0,00960 150,00 1,000
мсм 0,00480 200,00 1,000
мсм 0,00200 60,00 1,000
ткм 32,00000 0,11 1,000
мсм 0,00200 50,00 1,000

m3 0,01000 3,00 1,000
тон 1,00000 101,60 1,000

ч.ч. 0,38330 4,00 1,000

40,00
80,00

8,00

стойност

0,88 лв. 
1,44 лв. 
0,96 лв. 
0,12 лв.
3.52 лв. 
0,10 лв. 
7,02 лв.

0,03 лв. 
101,60 лв. 
101,63 лв.

1.53 лв.

2,81 лв. 
1,22 лв. 

110,18 лв. 
4,03 лв. 
9,14 лв. 

123,35 лв.

Управител:
/М. Симеонова/



до
КМЕТА НА 
ОБЩИНА САМУИЛ

Образеи № 3.1 за ОП №2

ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
» ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

за обособена позиция № 2 - „Текущ ремонт на улица „Морава” -  село Богомилци”
от

„Път Консулт” ООД
(пълно наименование на фирмата-участник)

със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Княз Борис I” №120 
представлявано от Миглена Васкова Симеонова - Управител 
телефон, факс, електронен адрес тел: 084/ 66 13 28; факс: 084/ 66 18 18; e-mail: 
road_konsult@ab v. b g

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За изпълнение предмета на обществената поръчка съответствие с условията на 
настоящата процедура, цената на нашето предложение възлиза на:
19 480,87 лева, Словом: деветнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева и 
осемдесет и седем стотинки без ДДС и

[посочва се цифром ч словом стойността в лева]

23 377,04 лева, Словом:двадесет и три хиляди триста седемдесет и седем лева и 

четири стотинки с ДДС.
[посочва се цифром и словом стойността в лева]

В предложената от нас цена са калкулирани всички разходи за качественото и 
срочно изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация, КСС и проекта.

Декларирам, че при формиране на единичните цени сме използвали следните 
ценови показатели:

- средна часова ставка -  4,00 лв./човекочас;
- допълнителни разходи върху труда -  80 %;
- допълнителни разходи върху механизация -  40 %;
- доставно-складови разходи -  10 %;
- печалба -  8 %.
............................... /други при необходимост/.

Приложение: КСС 
цени.

отговарящо на предложената цена и анализ на единичните

Подпис и печат:

Дата 25/09/2019г.
Име и фамилия Миглена Симеонова 

Длъжност Управител ,/Р.Раз''



Образец 4.1 КСС за ОП 2

ОБЕКТ: Текущ ремонт на улица "Морава" - село Богомилци

К О Л И Ч Е С Т В Е Н О - С Т О Й Н О С Т Н А  С М Е Т К А
За видовете строително-монтажни работи

Позиция Количество Ед.ценз Стойност
1 2 3 4 5 6
1 Разваляне на съществуваща компрометирана асфалтова настилка, включително 

всички съпътстващи разходи m2 1050,00 2,00 2100,00

2 Ремонт на слаби места в основата - оформяне, полагане и уплътняване на трошен 
камък и всички свързани с това разходи и транспорт m3 1,20 38,01 45,61

3 Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включи-телно 
всички свързани с това разходи m2 1085,00 1,06 1150,10

4 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с 
дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи. т 130,20 124,31 16185,16

_________ ____________________________ _________________________  Общо : 19 480,87
ДДС 20%: 3 896,17

Общо с ДДС: 23 377,04

дата: 25.09.2019г.



за обособена позиция № 2- „Текущ ремонт наулица „Морава” -  село Богомшци” 
АНАЛИЗ - Вътрешно фирмени норми
Разваляне на съществуваща компрометирана асфалтова настилка, включително всички 
съпътстващи разходи.
за 1 m2

„ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА САМУИЛ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ном. име мярка р.н. цена коеф. стойност
МЕХАНИЗАЦИЯ

1 ГРЕЙДЕР мсм 0,00080 360,00 1,000 0,29 лв.
2 КОМБИНИРАН БАГЕР мсм 0,00080 250,00 1,000 0,20 лв.
3 САМОСВАЛ мсм 0,00080 200,00 1,000 0,16 лв.

0,65 лв.
ТРУД:

1 РАБОТНИК I ст. чч 0,13000 4,00 1,000 0,52 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:
доп.р.механизация (%) 40,00 0,26 лв.
доп.р-ди труд (%) 80,00 0,42 лв.
всичко преки 1,17 лв.
всичко допълнителни р-ди 0,68 лв.
печалба 8,00 0,15 лв.
Обща цена: 2,00 лв.

Управител:



д и Д ”  °1°СОбта позиЧш № 2- » Текущ ремонт на улица „ Морава " -  село Богомолци " 
а н а л и з  - Вътрешно фирмени норми
Ремонт на слаби места в основата - оформяне, полагане и уплътняване на трошен камък и 
всички свързани с това разходи и транспорт.
за 3 m3
ном. име

МЕХАНИЗАЦИЯ:
ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН

„ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА САМУИЛ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

■1

2
3

ГРЕЙДЕР
САМОСВАЛ

мярка р.н. цена коеф. стойност

мсм 0,00600 350,00 1,000 2,10
мсм
мсм

0,00600
0,00600

360.00
200.00

1,000
1,000

2,16
1,20

МАТЕРИАЛИ:
1 ТРОШЕН КАМЪК
2 ВОДА

ТРУД:
1 РАБОТНИК I ст.

5,46 лв.

1,45000
0,20000

17.00
3.00

1,000
1,000

24,65 лв. 
0,60 лв. 

25,25 лв.

0,32000 4,00 1,000 1,28 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:
доп.р.механизация (%)
доп.р-ди труд (%)
всичко преки
всичко допълнителни р-ди
печалба
Обща цена:

40.00
80.00

8,00

Управител:

2,18 лв. 
1,02 лв. 

31,99 лв. 
3,20 лв. 
2,82 лв.



„ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА САМУИЛ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

■за обособена позиция № 2- „ Текущ ремонт на улица „Морава ” -  село Богомолци ’’ 
АНАЛИЗ - Вътрешно фирмени норми
Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включи-телно всички 
свързани с това разходи.
за 1 m2
ном. име мярка р.н, цена коеф. стойност

МЕХАНИЗАЦИЯ
1 АВТОГУДРОНАТОР мсм 0,00030 500,00 1,000 0,15 лв.2 КОМПРЕСОР ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ мсм 0,00030 50,00 1,000 0,02 лв.3 АВТО МЕТЛА мсм 0,00030 50,00 1,000 0,02 лв.
4 ДУХАЛКА мсм 0,00030 50,00 1,000 0,02 лв.

0,21 лв.
МАТЕРИАЛИ

1 РАЗРЕДЕН БИТУМ тона 0,00080 800,00 1,000 0,64 лв.
2 ВОДА m3 0,00100 3,00 1,000 0,00 лв.

0,64 лв.
ТРУД

1 РАБОТНИК I ст. ч.ч. 0,00800 4,00 1,000 0,03 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:
доп.р.механизация (%) 40,00 0,08 лв.
доп.р-ди труд (%) 80,00 0,02 лв.
всичко преки 0,88 лв.
всичко допълнителни р-ди 0,10 лв.
печалба 8,00 0,08 лв.
Обща цена: 1,06 лв.

Управител:



а и  а тт.аГ  °^особеиа позт<ш № 2- „ Текущ ремонт на улица „ Морава ” -  село Богомолци ” 
АНАЛИЗ - Вътрешно фирмени норми
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, та износващ пласт с дебелина след 
уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи.
за 1 т

„ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА САМУИЛ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ном, име
МЕХАНИЗАЦИЯ:

1 АСФАЛТОПОЛАГАЧ
2 ВАЛЯК БАНДАЖЕН
3 ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН
4 ВОДОНОСКА
5 САМОСВАЛИ
6 ФУГОРЕЗАЧКА

МАТЕРИАЛИ:
1 ВОДА
2 ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ТИП А 

ТРУД
1 РАБОТНИК I ст.

ДОП.РАЗХОДИ: 
доп.р.механизация (%) 
доп.р-ди труд (%) 
всичко преки
всичко допълнителни р-ди
печалба
Обща цена:

мярка р.н. цена коеф. стойност

мсм 0,00250 350,00 1,000 0,88 лв
мсм 0,00960 150,00 1,000 1,44 лв.
мсм 0,00480 200,00 1,000 0,96 лв.
мсм 0,00200 60,00 1,000 0,12 лв.
ткм 32,00000 0,13 1,000 4,16 лв.
мсм 0,00200 50,00 1,000 0,10 лв. 

7,66 лв.

m3 0,01000 3,00 1,000 0,03 лв.
тон 1,00000 101,60 1,000 101,60 лв. 

101,63 лв.

ч.ч. 0,38330 4,00 1,000 1,53 лв.

40,00 3,06 лв.
80,00 1,22 лв.

110,82 лв.
4,28 лв.

8,00 9,21 лв.
124,31 лв.



4. 1 Техническа спецификация за:

Текущ ремонт на улица "Димчо Дебсело Ж е т  отц

1. Цел на обществената поръчка - Извършване на качествени строително-монтажни 
работи по улица ''Димчо Дебеляное" - село Желязтвец, с което да се гарантира 
носимоспосооността, равността и отводняването им от повърхностни води
2. Съществуващо положение : Разглеждания обект се явява улица с лоши
тр ан с гтортн о-кому ни кационен характеристики.

3. Основни видове дейности.

Описание

Почистване на ръбове на настилка с автогрейдер и 
моторна метла, включително натоварване на 
материала и извозване на депо
Ремонт на слаби места в основата - оформяне, 
полагане и уплътняване на трошен камък и всички 
свързани с това разходи и транспорт
Разваляне на съществуваща компрометирана 
асфалтова настилка, включително всички 
съпътстващи разходи
Първи битумен разлив за връзка върху добре 
почистена основа, включи-телно всички свързани с 
това разходи_________
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А. 
за износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 
см. включително всички свързани с това разходи.

Мярка

m3

мЗ

m2

m2

Количество

24,20

1,00

736,00

774,40

92,93

4.Минимални изисквания

Преди започване на строително монтажните работи трябва да се извърши:

- обособяване на офис за техническото ръководство, оборудван с всички необходими 

оказване “ Г п^м о“ ^  " ТСЛСф° НИ “  ВрЪЗКа‘ П0С° бия

- определяне на помещения за работниците 
изпълнителски персонал; , сервизни помещения за техническия и

стр™ те1н Г 1 е,,ш™ ЛГбпДКИ “  паргкиране в извънработно време на автомобили и 
™ е ~ т е р и1 „  и ^ ! ЩИ ”а °бета За °ТКРИ™ СКЛад0Ве “  6™ а™  —

Машини и оборудване
Изпълнителят трябва да използва такива 
уплътняващи машини(багери, самосвали, земекопни, транспортни, разстилъчни 

грейдери, валяци и др.) и оборудване.
и
и



такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, 
подлежащи на изкопаване и влагане. Машините и оборудването трябва да обезпечат 
срочното и качествено изпълнение на дейностите във всички подобекти.

Земни работи
При необходимост се извършват видове работи, имащи за цел отваряне габарита на 
пътя. Изпълнителят обхожда трасето на пътя съвместно с представители на съответните 
служби собственици или ползватели на подземна инфраструктура и се отбелязват 
местата на подземните комуникации. Изпълнението на земни работи в близост да 
такива комуникации се извършва ръчно, под непосредственото ръководство на 
техническия ръководител. Когато се работи до подземни кабели е високо напрежение, 
трябва да присъства специалист - от съответното експлоатационно дружество, а самите 
кабели да се обезопасят предварително. Забранено е да се използват при работа 
лостове, кирки, клинове, когато земните работи са наблизо до електропроводи, 
телефонни кабели, водопроводи. Изкопите в този случай се правят с прави лопати без 
резки удари. В случай, че се открият в разработеният участък подземни съоръжения, 
неизвестни по-рано, земните работи трябва да бъдат спрени незабавно, докато се 
изясни напълно характера на съоръженията.

Със съответната механизация се извършва изкоп на земни маси, като материалът се 
извозва на депо. Движението на техниката се извършва по определен от Възложителя 
път. При изпълнение на изкопи е наложително спазването на всички изисквания 
съгласно нормативните документи за това: преди започване на работа машинистът е 
длъжен да огледа работната площадка, на която ще работи, да провери изправността на 
машината и да провери състоянието на пътя за движение на багера (не се разрешава да 
се работи с багер и/или друга подобна техника близо до проводници с високо 
напрежение, при лоша видимост, както и при вятър , по-силен от 6-та степен: не се 
допуска извършване на машинен изкоп на разстояние, по-малко от 0,2 м от подземните 
мрежи или съоръжения. Не се допуска преминаването и престоят на хора, както и 
изпълнението на други видове СМР в обсега на действие на товарачната техника. При 
почивка иди престой, машините се изтеглят от активната лента па безопасно място и 
работният орган се оставя опрян върху терена. Не се допуска изсипване на хумус по 
активната лента за движение и ако това се случи, техническият ръководител 
разпорежда своевременно почистване.

Трошенокаменна настилка
Преди изпълнение на трошенокаменната настилка при необходимост се подготвя легло. 
За направа на трошенокаменни настилки се използват камъни от твърди скали. 
Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина свързани 
частици и други неподходящи материали. След настилане и овалване повърхността на 
трошенокаменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или 
вдлъбнатини в които да се събира вода.

Асфалтови работи
Асфалтовите смеси, осигуряващи носимоспособността и равността. се полагат след 
подготовка на основата. Престъргването се изпълнява с пътна фреза, като фрезования



материал се транспортира със самосвал до депо. Чрез фрезоване се ремонтират 
мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, коловози, напречни вълни и незначителни 
слагания, като фрезования пласт се заменя с асфалтобетон. Преди полагане на 
асфалтобетоновите смеси, настилката се почиства с мотометачка и механична метла, 
емулсира се с битумна емулсия и след получаване на разрешение от Възложителя се 
полага асфалтобетоновата смес и се уплътнява, съгласно изискванията на БДС или 
еквивалентен. Непосредствено след извършената подготовка на повърхността битумна 
емулсия трябва да се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане при 
съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно 
достъпно места. Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към 
площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и 
останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив. Битумният материал 
тряова да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като 
особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно 
количество битумен материал, то същия трябва да бъде премахнат от повърхността. 
Първи битумен разлив - разреденият битум трябва да бъде тип МС-70 или 
„еквивалентно/и” средно изпаряващ се. Количеството битумен материал, което ще се 
нанася, трябва да бъде от 0,] 5 до 1,5 kg/m2.

П олагане на асфалтови смеси
Приготвянето, транспортирането, полагането и уплътняването на асфалтовите смеси 
тряова да се извършва при подходящи условия с необходимия брой и вид техника от 
обучени работници и под контрола на съответните квалифицирани специалисти в 
областта на пътното строителство. Асфалтобетона се полагат машинно последователно 
след необходимата подготовка и битумния разлив, след което се уплътняват до 
постигане на съответната плътност и равност. От указани места от възложителя и/или 
упълномощени от него лица от уплътнените асфалтови пластове се вземат проби (ядки) 
със сонда за дебелина на пластовете.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и 
осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и 
изпъкналости). За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо 
предния положен пласт да бъде одобрен . Когато конструктивната дебелина на 
асфалтовия пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по
втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия 
пласт. г

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с плътноста 
съдържанието, нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност. Ако положената 
смес не отговаря на изискванията, тя се отстранява и на нейно място се полага нова 
асфалтова смес. Доставката на материали трябва да бъде придружена с декларация за
съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна 
лаооратория.

Уплътняване

Уплътняването на асфалтовите смеси ще се изпълнява с валяци, с необходимия брой и



вид за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт. Работата на 
валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна. Веднага след полагането на 
асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те 
трябва да бъдат отстранени изцяло. След уплътняването на надлъжните фуги и 
крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на 
настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен 
напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата 
страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на 
бандажа на валяка. Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с 
двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфал гополагащата машина. 
Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя 
внезапно. Ако валирането причини преместване па сместа, повредените участъци 
трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени преди 
материала да бъде отново уплътнен.

След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните 
сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността и всички 
места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да бъдат коригирани. 
Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен 
и изстинал асфалтов пласт.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на 
околната среда по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг. мъгла или други 
неподходящи условия.

Необходимото оборудване за производство на асфалтови смеси трябва да бъде 
проверено и/или калибрирано преди да бъде използвано. Оборудването трябва да 
бъде добре поддържано и използвано по подходящ начин за производството и 
изграждането на асфалтовите пластове в съответствие със БДС или еквивалентни.

Необходимото оборудване и работна ръка трябва да бъдат осигурени и подбрани 
така. че да има непрекъснато производство.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, 
дебелината на пласта и нейната хомогенност. Ако положената смес не отговаря на 
изискванията, трябва да бъде подменена.

Асфалтовите смеси трябва да отговарят на действащите български стандарти или 
еквивалентни.

Товаро - разтоварни работи
Площадката, на която са складирани материалите трябва да бъде равна или е наклон до 
5 %. и с размери такива, че да е възможно свободно разминаване на превозните 
средства. Същата да се поддържа винаги чиста, като при ниски/под Оградуса/ 
температури се обезопесъчава против заледяване. При ръчно товарене и разтоварване 
на цимент и други материали, при които се образува прах. се използават съответните 
предпазни средства и се предприемат мерки за недопускане и/или намаляване на 
замърсяването на околните пространства. Изпълнителят е длъжен да осигури за негова 
сметка необходимия персонал за охрана на строителните материали на обекта.



Транспорт
Автомобилен транспорт

Автомобилите, предназначени за извозване на материали на обекта, трябва да бъдат

а З Г  Тт  ЗРИТе 1РЯбВа "  бЪДЗТ РаЕ™  Р - Р —  п ощ латака- росерия на автомобила.Товари, състоящи се от отделни палетни парчета, трябва да се
подреждат така, че да не се разместват по време на движение 
1 ранспорт асфалтови смеси

д < ^ “ ™ °бпойДт„ Се ° СИГУР" Д0статъчна производителност „а асфалтосмесителя,
количества смес д Т Т ™  CPMCTBa “ П0ДХ°ДЯЩИ * » “ “  ™ а- необходимите 
a c Z ™ Т м е™  t  Д0СГаЕЯНИ 33 осъшествяване на непрекъснато полагане „а 
асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно
почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така. че да бъде предпазена

строТтелнатГ" “ ДеС° ртИраНе' ^ “ спортните средства трябва да бъдат експедирани за 
Г ™ “ аДК“ " °  ТаКЪ° ГРафИК “ че всички доставени смеси да
д “ с Г ™  ДНеВНа светлина-Дсставянето „а сместа трябва да се „зввршва с 

еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за 
асфалтололагане и уплътняване. Трябва да се вземат всичкиН еобходим и 

1 дварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на 
транспортиране и престоя преди разтоварване (покрнване).При доставянето на сместа в 
асфал— щата машина, тя трябва да бъде в необходимите температурни граници

в с м е с Г  и Г  б Т и  "  ДО- 1аВеНаТа “ еС В МаШИНаТЗ *  ° ™ ря «а -H e™ впия™ „ли
необход!“  mV h з Г  " с ”  »  —  на, ™ " за спазване на изискванията в тязи
спесификапия. Транспортирането на асфалтовите смеси за пътно покритие до обекта се
извършва с покритие брезент транспортни средства. иедоооектасе
Ръчни инструменти

Д р \~ н Т д а УГ п ' ТРЯбВа Да бЪДаТ ИЗПРаЕНИ- — ™ ш „  „а вида „а работата. 
7 Р % влажност н “апР“ » «  от здраво дърво като дрян. клен, акация, ясен и др. с 

/  ЛаЖН0СТз без пукнатини и грапавини. Инструментите за метал тпябва ла бъ ят 
добре наточени, без странични ръбове.Ударната част „а бойни чукове длета ' „ р„бо„ 
секачи и др които „= ее каляват, да бъдат с леко изпъкнала повърхнос^ б Г ^ к н а х и !'

част “ и“ ттГ а‘ЯЮ ?  Раб°ТаТа ° “  ИНСТрУмен™’ ™ а™  Деформирана ударна част.Секачи. длета, „робои „ др. да са с дължина „ай-малко 150 мм. за да се избегне
j 0P Т° “а РЪЦеТе' За6ранена е Работата с деформирани лостове, клинове, секачи про- 
оои и др„ както и на „или за метал без дръжка.Забранено е отвинтването з ^ г а н е т о  с 
- ючове с деформирани челюсти, или удължаването им с ключ или тръба Тялото на 

ключа трябва да е с дължина, при която може да се работи с най-м Г ко усилие

Организация и изпълнение на строителството

Съ,„„ гака следва да докажат възможността си за обезпечаване !,а „ е о б х о «



организация за изпълнението им. Спецификация на основните материали с посочване 
на вида. търговското наименование, производител и доставчик, съгласно видовете СМР 
в настоящата техническа спецификация, с посочени технически и качествени 
характеристики на материала. Спецификацията обвързва участника с предложените от 
него основни материали,ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на 
сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието па 
предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.

Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на проекта , има право 
да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в интерес па 
възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи на 
организацията за изпълнение на строителство, създадена от Изпълнителя. 
Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, 
регламентиращи тези обществени отношения

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от 
Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и 
нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. Всички разходи, 
свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците 
са изцяло за сметка на работодателя.
След приключване на строителството, всички терени да бъдат подравнени и почистени 
от строителните материали и отпадъци.

Всеки работник или служител от инженеро-техническия персонал, независимо ог 
неговата подготовка се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран 
по правилата на безопасност и хигиена на труда. Ръководството на обекта е длъжно да 
осигури подходящи дрехи и екипировка за съответния вид работи, както и да следи за 
изправността на инструментите и механизацията на обекта.

Технически и качествен контрол
Възложителят и/или упълномощени от него лида ще упражняват контрол по 
изпълнение на дейностите през целия срок на изпълнение на договора. Техническият и 
качествен контрол, който ще се извършва от страна на Възложителя и/или 
упълномощени от него липа не заменя техническия, качествения и всякакъв вид др\т 
контрол който Изпълнителят се задължава да изпълни съгласно условията на
настоящата обществена поръчка.
Насипните материали, бетона, асфалтобетона, подложките ще се контролират от 
Възложителя и/или упълномощени от него лица на обекта както по документи, така и 
по състояние преди и след влагането им на обекта.

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират 
своевременно в протокол и изпълнителя ги отстранява в най-кратък срок.

Всички строителни работи и документи трябва да са съобразени е изискванията 
на действащата нормативна уредба в Република България.



Общи положения но безопасност на труда

Изпълнителят „а СМР е д„ЪЖен да осигури безопасно изпълнение на работите 
I аоогните места трябва да бъдат осигурени с необходимите предпазни устройства 

р посооления и ограждения. Строителните машини, механизмите, инструментите и 
— рът трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие

™ “ Г аВИ0СТ °Т Л"Ш ° Нео6ходимата квалификация. Всички движеши се 
части на машините и механизмите трябва да бъдат добре обезопасени

L m p T c K O T o '®  Д; МОН™рането или отстраняването „а машините, механизмите или
ел Г иГ ум аГ пи  R ’ “  “  ° СТаЮТ ПрОВОДНВДИ ™д напрежение, незахраившци 
ел. консуматори. Всички проводници, които им захранват механизми или ел
осветление, задължително трябва да се демонтират, а не само да се изолират

м естГ ™ бва дГ се ПЛ°ЩаДКИ' МаШ™ '  СЪОръже™  и други, на подходящи
НС т е ™  иа^езои“  . указания и инструкции

Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали детайли и 
съоръжения в строителните площадки и около строящите се обекти ' b Z h е за

Г е Г н и Г  Х° РаТа И °ПаСНИ —  ^ 6аа »  оо съхраняват в „” щИ

Описаните по-горе точки по отношение на техниката по безопасността и охраната на 
руда са от оощ характер. Необходимо и задължително е спазването от техническия 

ръководител и всички работници на нормативните документи по безон”  н 
труда, които имат връзка и приложение в строителството, “ “ опасността на

Изисквания за опазване на околната среда

с ^ Т т Г и™ Г о 6тп 'Ш ПРеЛВШШ ВСИЧКИ ЖРКИ М "Рад™ Р а™ ан е на замърсяването 
роителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната

площадка и използвани за движение „а автомобили „ техника Т в ъ р з а Г  с
изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението

използваните от „его автомобили и техника, както и върху ™

Ш п м н г а м Г е ^ т ж е  W ™ П°  П'ЬTИШaтa• свързани с обслужването на строителството.
Г “ ”  ^  °ТСТРаНИ M СВ°Я ШеТКа ВСИЧКИ “ ладирани по тези пътшш
отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци замърсени с
отпадъци по негова вина, включително и измиването му свода. Р ’

норкиГвниТе ™ е еНдействади™’ ЛЛеДВа Да спазва Разпоредбите на
околната спе™ "  ДеИСТВаши в РепУ0ЛИ1<а България, относно опазването на

= = = = =
замъпсяване течи птдт.а ли 1и/гв°го им, а при възникване на

па hL = ™ ^ ™ ~ o“ “  "  —

се —като вземе иредвнд гореизложеното,



предложи мерки свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния 
предмет на поръчката.

Описанието по-горе по отношение на опазването на околната среда е от обгц характер. 
Необходимо е Участникът да включи предлаганите от него мерки свързани с опазване 
на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката!

НОРМАТИВИ:
При извършване на дейностите, предмет на възлагане, Изпълнителят е длъжен 
стриктно да се спазва действащите закони, правилници, наредби, норми и 
стандарти в областта на пътищата, включително и :
° Закон за пътищата;
• Закон за движението ио пътищата;
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
с Закон за опазване на околната среда;
® Закон за устройство на територията;
• Закон за общинската собственост;
® Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
• Правилник за прилагане на Закона за пътищата;
« Правилник за прилагане на Закона за движението по пътища!а;
<> Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътишата с пътна маркировка; 
о Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
«Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на 
движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътишата и
улиците.
„Наредба № 3 ог 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството;
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички законови и подзаконови 
изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и 
определящи необходимото ниво на качество, както и да предложи гаранции за
постигането му.
Качеството на извършените пътно-строителни работи обхваща: качество на
използваните строителни материали и контрол на качеството на изпълнението на 
отделните видове работи.
Влаганите материали трябва да се придружават от сертификати за произход и качество 
на влаганите материали сертификати и декларации за съответствие, съгласно Наредба 
за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. 
Изпълнението на дейностите и вложените материалите следва да бъдат по стандарт, 
посочен в тази Техническа спецификация или еквивалентен стандарт. Ако не е 
направено описание в тази Техническа спецификация, тогава дейностите и материалите 
ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или еквивалентен.



когато Участникът предложи други национални или официално издадени стандарти.
о осигуряват равно или по-високо качество от специфицираните стандарти и

норми, те трябва да бъдат подробно описани и аргументирани, с посочване на 
разликите и преимуществата им.

Промяна на материали по време на строителството от предварително предложените е
допустимо само. ако те са писмено описани от Изпълнителя и представени поне 10 дни
преди датата, на която Изпълнителят желае да получи одобрението. Когато
предлаганите разлики не могат да осигурят равно или по-високо качество, промяна не 
се допуска.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ

н а р Г Г т Г Т м ^ Г г о Т ™ ' Раб°™  “  И3№ршва “ ™асно изискванията на ЗУТ. 
изпълненитеТаботи ГТ ”  Качеството „ количеството на
работи се п ои™ *? " *  пР°веРява" °  »ъв всеки един момент. Завършените
работи сс приемат след извършване на необходимите измервания и проби Когато

~ Г .  « < * »  видове работи „а обекта да б ^  и т
да присъства^или лз "и Т ™  ИзП1™ теЛЯ KaT0 Му даде подходящ срок. аа аа може той 
Изпълнителят и /  “ ПРИИ квшгаФициРан специалист, който да го представлява, 

зпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представител на
Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички 
подрооноетн. изисквани от него. Ако Изпълнителят „е „рисъсш а"Z 1 X c „ e “

бъдеГзадъ^итмно заИзлтдишгам. напРавен0 »  представителя на Възложителя, ше

ог3^ ™ е т о ЯЕ е „ Т б? “ ?  ВМСтаН0ВЯВа своевременно венчки повреди, предизвикани 01 вземането на проби. 1ранспорт на лабораторно оборудване и др.

одобрение' о Т в ъ з ^ Г ™ " 0 “  Магериали пРеди Изпълнителя да получи писмено 
строителството И™, * На матеРиал»ге(суРовините), които ще се вложат в
удължаване на ™  H“ a Пр“ °  На каквото и да е Увеличаване на цената или
;,я т 1  Д  договорния срок, като следствие от каквато и да е корекция на
и  еРиалите(Суровините). Одобряването не освобождава по никакъв начин

щеПб ™ ™ ™ о в о р °^ РНОС1Та “ Задълженията. овределени в Договора и Изпълнителят
дейности по “ "  “еЛИЯ 0б“  КаЧеСТВ° ТО И Т° ™ с™  “  изпълнение на всичкн

ВАЖНО!!!

^ 1Г | ( ) Я Ц ! ! ^ . . „ 1..|7. Х Н И Ч ' Г1СА С П Е " И Ф И к А ' 1 И а  В С Е К И  П О Г П Ч Г Н  М ОДЕЛ,------ Ш Т О Ш Щ К  ИЛИ СПЕЦИФИЧНИ ц р п и г г  ^ « т п
м ш » а Р « ДУ т т Е . н Р ,  , 1 к ,  „  ° я г : ^  т „ П ш
---- ЬТ ^ Т Е Н-----ПРОИЗХОД или ПРОИ̂ КОЧГТИП Д. л I г II . рт

^ П М З А Л Г И Л И П ^ -  СЧИТА-------- М М Н Е Н О  ...С  ДУМ ИТЕ "ИЛИ

-----Ш ___ИЗВЪРШ ЕНИТЕ ГМ Р ТРЯБВА ЛД к ъ т ?  н
< Ь » :Ц 1Е 1(Т В 11Е  С 1.1Г ИЛИ „ЕКВИВАЛЕН ТН О /И ”. ПГЙНОГТИТК ТРЯВВА



ЛА СЕ ИЗПЪ ЛНЯВАТ СЪГЛАСНО ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРИ 
СПАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ Н О РМ А ТИ ВН И ^ ПОДНОРМАТИВНИ 
АКТОВЕ. ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ТРЯБВА ДА СА С ДЕКЛАРИРАН И 
ГА РА Н ТИ РА Н  ПРОИЗХОД. ДА ОТГОВАРЯТ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ 
БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ ИЛИ „ЕКВИВАЛЕНТНО/И“ И НОРМАТИВНАТА 
УРЕДБА.

ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ НАСТОЯЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕПИФИКА ПИ И И НОРМАТИВЕН АКТ СЕ ПРИЛАГАТ ПРАВИЛАТА НА 
ЛЕЙСТВАШОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИДЪРЖА ТОЧНО КЪМ ОБЯВЕНИТЕ 
ОТ ВЪЗЛОЖИ ГЕЛЯ УСЛОВИЯ. КАТО ПРЕДЛОЖИ СТРОИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ. ЧИИТО ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДВА ИЛИ ДА СЪВПАДА! 
НАПЪЛНО С ТЕЗИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЛИ ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ, НО ДА 
СА ПО-ДОБРИ ОТ МИНИМАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖЩЪЛЯ.



4. 2 Техническа спецификация за:

Текущ ремонт на улица "Морава " - село Богомилци

I. Цел на обществената поръчка - Извършване на качествени строително 
раооти по улица ■'"Моравс," - село Богомилци, с което да се 
носимоспособността. равността и отводняването им от повърхностни води 

Съществуващо положение: Разглеждания обект се явява улица 
i ранспортно-комуникационен характеристики.

-монтажни
гарантира

с лоши

3. Основни видове лейнпгти
ДТрзиция Описание

Разваляне на съществуваща компрометирана асфалтова 
настилка, включително всички съпътстващи разходи............................................. .... .......МД4ЛЦДИ
гемонт на слаои места в основата - оформяне, полагане и 
уплътняване на трошен камък и всички свързани с това 
разходи и транспорт
Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа^ 
включи-телно всички свързани с това разходи 
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А. за 
износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, 
включително всички свързани с това разходи.

Мярка Количество

m2

m 3

m2

1050.00

1,20

1085,00

130,20

4.Минимални изисквания

11реди започване на строително монтажните работи трябва да се извърши:

- обособяване на офис за техническото ръководство, оборудван с всички необходими

око:Г н яе “г „ т Рг г „ о ш ! ционарен и мобишш телефони за връзка' ПОСОб" Я -

изпълнителски персогщл;Н"Я "  рабо™вдите' — " ”" и я  за техническия „ 

ст а о ^ л н Г м т и н Г Г б о ДКИ 33 ПарКиране в »«ънработно време на автомобили и
инерт“ р Г а^  и’Г  " а °0еКТа' 33 0ТКРИ™ СИаД°Ве 33 бе1°"°в"

Машини и оборудване

уплътняващи Z n Z f Z e Z ^ l c Z Z и

= = = £ ;  = = : = f =

Земни работи
При необходимост се извършват видове работи, имащи за „ел отваряне габарита на 

И зп м ™ телят обхожда трасето „а пътя съвместно с представители „а съответните



служби собственици или ползватели на подземна инфраструктура и се отбелязват 
местата на подземните комуникации. Изпълнението на земни работи в близост да 
такива комуникации се извършва ръчно, под непосредственото ръководство на 
техническия ръководител. Когато се работи до подземни кабели с високо напрежение, 
трябва да присъства специалист - от съответното експлоатационно дружество, а самите 
кабели да се обезопасят предварително. Забранено е да се използват при работа 
лостове, кирки, клинове, когато земните работи са наблизо до електропроводи, 
телефонни кабели, водопроводи. Изкопите в този случай се правят с прави лопати без 
резки удари. В случай, че се открият в разработеният участък подземни съоръжения, 
неизвестни по-рано, земните работи трябва да бъдат спрени незабавно, докато се 
изясни напълно характера на съоръженията.

Със съответната механизация се извършва изкоп на земни маси. като материалът се 
извозва на депо. Движението на техниката се извършва по определен от Възложителя 
път. При изпълнение на изкопи е наложително спазването на всички изисквания 
съгласно нормативните документи за това: преди започване на работа машинистът е 
длъжен да огледа работната площадка, на която ще работи, да провери изправността на 
машината и да провери състоянието на пътя за движение на багера (не се разрешава да 
се работи с багер и/или друга подобна техника близо до проводници с високо 
напрежение, при лоша видимост, както и при вятър , по-силен от 6-та степен, не се 
допуска извършване на машинен изкоп на разстояние, по-малко от 0,2 м от подземните 
мрежи или съоръжения. Не се допуска преминаването и престоят на хора, както и 
изпълнението на други видове СМР в обсега на действие на товарачната техника. При 
почивка или престой, машините се изтеглят от активната лента на безопасно място и 
работният орган се оставя опрян върху терена. Не се допуска изсипване на хумус по 
активната лента за движение и ако това се случи, техническият ръководител 
разпорежда своевременно почистване.

Трош енокаменна настилка
Преди изпълнение на трошенокаменната настилка при необходимост се подготвя легло. 
За направа на трошенокаменни настилки се използват камъни от твърди скали. 
Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина свързани 
частици и други неподходящи материали. След настилане и овалване повърхността на 
трошенокаменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или 
вдлъбнатини в които да се събира вода.

Асфалтови работи
Асфалтовите смеси, осигуряващи носимоспособността и равността, се полагат след 
подготовка на основата. Престъргването се изпълнява с пътна фреза, като фрезования 
материал се транспортира със самосвал до депо. Чрез фрезоване се ремонтират 
мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, коловози, напречни вълни и незначителни 
слягания, като фрезования пласт се заменя с асфалтобетон. Преди полагане на 
асфалтобетоновите смеси, настилката се почиства с мотометачка и механична метла, 
емулсира се с битумна емулсия и след получаване на разрешение от Възложителя се 
полага асфалтобетоновата смес и се уплътнява, съгласно изискванията на БДС или 
еквивалентен. Непосредствено след извършената подготовка на повърхността битумна



емулсия трябва да се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане при 
съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно 
достъпно места. Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към 
площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и 
останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив. Битумният материал 
трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като 
особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно 
количество битумен материал, то същия трябва да бъде премахнат от повърхността. 
Първи битумен разлив - разреденият битум трябва да бъде тип МС-70 или 
„еквивалентно/и” средно изпаряващ се. Количеството битумен материал, което ще се 
нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1.5 kg/m2.

Полагане на асфалтови смеси
Приготвянето, транспортирането, полагането и уплътняването на асфалтовите смеси 
грябва да се извършва при подходящи условия с необходимия брой и вид техника от 
обучени работници и под контрола на съответните квалифицирани специалисти в 
областта на пътното строителство. Асфалтобетона се полагат машинно последователно 
след необходимата подготовка и битумния разлив, след което се уплътняват до 
постигане на съответната плътност и равност. От указани места от възложителя и/или 
упълномощени от него лица от уплътнените асфалтови пластове се вземат проби (ядки) 
със сонда за дебелина на пластовете.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и 
осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и 
ишъкналости). За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо 
предния положен пласт да бъде одобрен . Когато конструктивната дебелина на 
асфалтовия пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по
втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия 
пласт.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с плътноста, 
съдържанието, нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност. Ако положената 
смес не отговаря на изискванията, тя се отстранява и на нейно място се полага нова 
асфалтова смес. Доставката на материали трябва да бъде придружена с декларация за
съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна 
лаборатория.

Уплътняване
Уплътняването на асфалтовите смеси ще се изпълнява с валяци, с необходимия брой и 
вид за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт. Работата на 
валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна. Веднага след полагането на 
асфалтовата смес. повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те 
трябва да бъдат отстранени изцяло. След уплътняването на надлъжните фуги и 
крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на 
настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения е едностранен 
напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата



страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на 
бандажа на валяка. Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с 
двигателното колело напред, в непосредствена близост до ас фал то полагащата машина. 
Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя 
внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци 
трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени преди 
материала да бъде отново уплътнен.

След окончателното уплътняване се проверяват равността. нивата, напречните 
сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността и всички 
места с дефектна текстура. плътност или състав трябва да бъдат коригирани. 
Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен 
и изстинал асфалтов пласт.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на 
околната среда по-ниска от 5°С. нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други 
неподходящи условия.

Необходимото оборудване за производство на асфалтови смеси трябва да бъде 
проверено и/или калибрирано преди да бъде използвано. Оборудването трябва да 
бъде добре поддържано и използвано по подходящ начин за производството и 
изграждането на асфалтовите пластове в съответствие със БДС или еквивалентни.

Необходимото оборудване и работна ръка трябва да бъдат осигурени и подбрани 
така. че да има непрекъснато производство.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, 
дебелината на пласта и нейната хомогенност. Ако положената смес не отговаря на 
изискванията, трябва да бъде подменена.

Асфалтовите смеси трябва да отговарят на действащите български стандарти или 
еквивалентни.

Товаро - разтоварни работи
Площадката, на която са складирани материалите трябва да бъде равна или с наклон до 
5 %, и с размери такива, че да е възможно свободно разминаване на превозните 
средства. Същата да се поддържа винаги чиста, като при ниски/под Оградуса/ 
температури се обезопесъчава против заледяване. При ръчно товарене и разтоварване 
на цимент и други материали, при които се образува прах, се използават съответните 
предпазни средства и се предприемат мерки за недопускане и/или намаляване на 
замърсяването на околните пространства. Изпълнителят е длъжен да осигури за негова 
сметка необходимия персонал за охрана на строителните материали на обекта.

Транспорт
Автомобилен транспорт
Автомобилите, предназначени за извозване на материали на обекта, трябва да бъдат 
технически изправни. Товарите трябва да бъдат равномерно разпределени по цялата ка
росерия на автомобила.Товари, състоящи се от отделни палетни парчета, трябва да се 
подреждат така. че да не се разместват по време на движение.
Транспорт асфалтови смеси



Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя. 
достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия така, че необходимите 
количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на 
асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно 
почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена 
от замърсяване и десортиране. Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за 
строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да 
оьдат положени на дневна светлина. Доставянето на сместа трябва да се извършва с 
еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за 
асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими 
предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на 
транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).При доставянето на сместа в 
асфалтополагашата машина, тя трябва да бъде в необходимите температурни граници. 
Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или 
в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на 
необходимите мерки за спазване на изискванията в тази 
спесификация. 1 ранспортирането на асфалтовите смеси за пътно покритие до обекта се 
извършва с покрити с брезент транспортни средства.

Ръчни инструменти

1 ъчните инструменти трябва да бъдат изправни, съответстващи на вида на работата. 
Дръжките им да бъдат направени от здраво дърво като дрян. клен, акация, ясен и др. с 
15 °/о влажност, без пукнатини и грапавини. Инструментите за метал трябва да бъдат 
дооре наточени, без странични ръбове.Ударната част на бойни чукове, длета, пробои, 
секачи и др., които не се каляват, да бъдат с леко изпъкнала повърхност без пукнатини 
и грапавини.Забранява се работата с такива инструменти, имащи деформирана ударна 
част.Секачи, длета, пробои и др. да са е дължина най-малко 150 мм, за да се избегне 
> дрянето на ръцете. Забранена е работата с деформирани лостове, клинове, секачи, про- 
оои и др., както и на пили за метал без дръжка.Забранено е отвинтването, затягането е 
ключове с деформирани челюсти, или удължаването им с ключ или тръба.Тялото на 
ключа трябва да е с дължина, при която може да се работи с най-малко усилие

Opi анизация и изпълнение на строителството

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата 
нормативна уредба, проектната документация и условията в настоящата документация. 
. частиците трябва да се съобразят с целия ресурс, с който разполагат за изпълнение 
на СМР по настоящата обществена поръчка в това число и с човешки ресурс и техника 
Също така следва да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата 
организация за изпълнението им. Спецификация на основните материали с посочване 
на вида, търговското наименование, производител и доставчик, съгласно видовете СМР 
в настоящата техническа спецификация, с посочени технически и качествени 
характеристики на материала. Спецификацията обвързва участника с предложените от 
него основни материали,ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на 
сключения договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на 
предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации



Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на проекта , има право 
да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в интерес на 
възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи на 
организацията за изпълнение на строителство, създадена от Изпълнителя. 
Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, 
регламентиращи тези обществени отношения

В процеса на строи телството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от 
Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и 
нормите за здравословни и безопасни условия на труд от изпълнителя. Всички разходи, 
свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците 
са изцяло за сметка на работодателя.

След приключване на строителството, всички терени да бъдат подравнени и почистени 
от строителните материали и отпадъци.

Всеки работник или служител от инженеро-техническия персонал, независимо от 
неговата подготовка се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран 
по нравилата на безопасност и хигиена на труда. Ръководството на обекта е длъжно да 
осигури подходящи дрехи и екипировка за съответния вид работи, както и да следи за 
изправността на инструментите и механизацията на обекта.

Технически! и качествен контрол
Възложителят и/или упълномощени от него лица ще упражняват контрол по 
изпълнение на дейностите през целия срок на изпълнение на договора. Техническият и 
качествен контрол, който ще се извършва от страна на Възложителя и/или 
упълномощени от него лица не заменя техническия, качествения и всякакъв вид друг 
контрол който Изпълнителят се задължава да изпълни съгласно условията на 
настоящата обществена поръчка.
Насипните материали, бетона, асфалтобетона, подложките ще се контролират от 
Възложителя и/или упълномощени от него лица на обекта какго по документи, така и 
но състояние преди и след влагането им на обекта.

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират 
своевременно в протокол и изпълнителя ги отстранява в най-кратък срок.

Всички строителни работи и документи трябва да са съобразени с изискванията 
на действащата нормативна уредба в Република България.

Обши положения по безопасност на труда
Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури безопасно изпълнение на работите. 
Работните места трябва да бъдат осигурени с необходимите предпазни устройства, 
приспособления и ограждения. Строителните машини, механизмите, инструментите и 
инвентарът трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие 
само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация. Всички движещи се 
части на машините и механизмите трябва да бъдат добре обезопасени.
Забранява се след демонтирането или отстраняването на машините, механизмите или



електрическото осветление, да се оставят проводници под напрежение, незахранващи 
ел. консуматори. Всички проводници, които им захранват механизми или ел. 
осветление, задължително трябва да се демонтират, а не само да се изолират 
На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на подходящи 
места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции 
по техника на безопасността.
Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и 
съоръжения в строителните площадки и около строящите се обекти. Вредните за
здравето на хората и опасни материали трябва да се съхраняват в подходящи 
помещения.

Описаните по-горе точки по отношение на техниката по безопасността и охраната на 
Фуда са ог оощ характер. Необходимо и задължително е спазването от техническия 
ръководител и всички работници на нормативните документи по безопасността на 
1руда, които имат връзка и приложение в строителството.

Изисквания за опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването 
със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната 
площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани е 
изграждането на обекта. Гой следва да приложи ефективен контрол върху движението 
на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на 
материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството.

злълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища 
отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с 
отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на 
нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на 
околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за 
възстановяване на качествата на околната среда са от изпълнителя и за негова сметка.

ицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат 
мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им. а при възникване на 
замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване 
на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват 
or изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор 

о вземе пРедвиД гореизложеното, потенциалният изпълнител на строежа следва да 
предложи мерки свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния 
предмет на поръчката.

Описанието по-горе по отношение на опазването на околната среда е от общ характер, 
еооходимо е Участникът да включи предлаганите от него мерки свързани с опазване 

на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката!

НОРМАТИВИ:



При извършване на дейностите, предмет на възлагане, Изпълнителят е длъжен 
стриктно да се спазва действащите закони, правилници, наредби, норми и 
стандарти в областта на пътищата, включително и :
• Закон за пътищата;
• Закон за движението по пътищата;
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
• Закон за опазване на околната среда;
0 Закон за устройство на територията;
• Закон за общинската собственост;
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
• Правилник за прилагане на Закона за пътищата;
• Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата;
а Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
• Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
«Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на 
движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 
улиците.
«Наредба № 3 ог 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството;
«Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички законови и подзаконови 
изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и 
определящи необходимото ниво на качество, както и да предложи гаранции за 
постигането му.

Качеството на извършените пътно-строителни работи обхваща: качество на
използваните строителни материали и контрол на качеството на изпълнението на 
отделните видове работи.
Влаганите материали трябва да се придружават от сертификати за произход и качество 
на влаганите материали сертификати и декларации за съответствие, съгласно Наредба 
за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. 
Изпълнението на дейностите и вложените материалите следва да бъдат по стандарт, 
посочен в тази Техническа спецификация или еквивалентен стандарт. Ако не е 
направено описание в тази Техническа спецификация, тогава дейностите и материалите 
ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или еквивалентен. 
Когато Участникът предложи други национални или официално издадени стандарти, 
които осигуряват равно или по-високо качество от специфицираните стандарти и 
норми, те трябва да бъдат подробно описани и аргументирани, с посочване на 
разликите и преимуществата им.
Промяна на материали по време на строителството от предварително предложените е 
допустимо само, ако те са писмено описани от Изпълнителя и представени поне 10 дни 
преди датата, на която Изпълнителят желае да получи одобрението. Когато.



предлаганите разлики не могат да осигурят равно или по-високо качество, промяна не 
се допуска.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ 
наредоите към него и условията на проекто-договора. Качеството и количеството на 

зпълнените раооти може да бъде проверявано във всеки един момент. Завършените 
работи се приемат след извършване на необходимите измервания и проби Когато
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ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ НАСТОЯЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ И НОРМАТИВЕН АКТ СЕ ПРИЛАГАТ ПРАВИЛАТА НА 
ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИДЪРЖА ТОЧНО КЪМ ОБЯВЕНИТЕ 
ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ УСЛОВИЯ, КАТО ПРЕДЛОЖИ СТРОИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ. ЧИИТО ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕДВА ИЛИ ДА „СЪВПАДАТ  
НАПЪЛНО С ТЕЗИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЛИ ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ, НО ДА 
СА ПО-ДОБРИ ОТ МИНИМАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


