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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 48 ОБЕКТ:,, Шосировка ул.11 с.Приморци,
община Добричка"

Днес

^.^f/.J.fJ:?.

в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Екострой" АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил
Войвода" № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор сс сключва на основанис проведена открита процедура за
възлагахте тт обществено порт.чтт по реда па ЗОП с предмет: „Ремонт ня общинскя ш.тпя
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 48 „Шосировка ул.11 с.Приморци, община Добричка", открита с Решение № 301/31.03.2015
г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 479/28.05.2015г. на Кмета на
Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Шосировка ул.11 с.Приморци"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3750,00
(три хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС и 4500,00 (четири хиляди и
петстотин) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол .
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IBAN

Societe Generali Expresbank
TTBBBG22
BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са
надлежно извършени.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/
календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият
договор.
(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху
качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното
изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в
договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и
съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на
договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от
06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като
предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или
влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на
некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от
констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при
завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения,
строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е
нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова
сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти
станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата
на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на
информационните активи.

( )

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, а именно 187,50(сто осемдесет и седем лева и 50 стотинки) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60
дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3
(три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години,
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили
се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на
четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не
е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни.
В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането
на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността
му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни
дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се
споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на
обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната
площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако
погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го
предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на
страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да
се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани,
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия
или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален
административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на
която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията
на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци,
токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец,
всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата
страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила,
е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,
свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и
един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия договор са:
4- Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
Йоанна Пенева

Съгласували:
инж.Таня Васс„
^
Директор'дирекция УТСОСИ"

Юрист при община Добричк

Изготвил
Ели Даскалова
/л
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС
/
/

ИЗПЪЛНИ Г Е Л : 4 ^ . . . . . ^ . ^
/ЕМИЛ ТАХТШвГ

Община Добричка, град Добри*
Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
e-mail: obshtina(a)dobrichka.bq: web site: www.dobrichka.bg
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^към**'

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИ^
От „Екострой" АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Таашв,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция „ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци"
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения
и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.
Q

ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на надписване
на договора (не - по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на
тяхното приемане от Възложителя.
Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА
№2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти..
За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци
появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.
3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на
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Община Добричка, град До1)ри*Г^^
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•и.

обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълненйЪ, на
строителните работи.
f
Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа лш
график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерени
изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, какт
последователността при извършване на дейностите.

н

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с
изпълнение на поръчката" на „Екострой" АД ! Попълва се за всяка ОЙ

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

„Предложение за

Участник:

G
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Предлаган подход, план за работа и организация
Приложение към техническото предложение
„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на териг/рията на
община Добричка"
Обособена позиция 48. Шосировка ул.11 с.Приморци
Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на предлагания
подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите
и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.
Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската
пътна мрежа/
места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в
документацията.

Описание на обекта.
Обособена позиция 48. Шосировка ул.11 с.Приморци
-

Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см:
основен калдаръм - 20см,
настилане на трошен камък - 15см,
уплътняване по ул. №11

1. Предлаган подход за работа
Пътната настилка - трошенокаменна с дебелина 35см
Общи положения
Направа на трошенокаменна настилка върху земно легло
За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 - 50
мм., а от меки скали размерите им са 35 - 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по
изключение пясък.
Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от
трошени камъни с размери от 35*75 мм. и доуплатнен с фракция 5*15 мм. и 0*5 мм. при съдействие на
вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни
скали.
ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail:еke s t го i@,1iiikbg.соm
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Настилането и овалването на трошено каменна настилка с дебелина над 15 см.// Jn/тнено
състояние/ се извършва на два слоя , настилки с по-малка дебелина, на един слой.Първият елф сЙвалва с
леки валяци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валяци с п о ] л р Ш Ш Н 0
запълване на повърхността с трошляк или пясък.Хлътналите места по настилката през време на фал/нето
се изравняват с настилане на трошен камък.Повърхността на трошено каменната настилка трябва L бъде
равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини - в които да се събира вода.
•

Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнено и !агладено
пътно легло.

•

Разстилане на трошения камък за основен калдъръм с деб.20см в уплътнено състояние с 1улдозер и
профилиране с грейдер.
\
Уплътняване на трошения камък с валяк, при необходимост добавяне или отнемане на материал
като поправените места се уплътняват повторно.
Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с деб.15см в уплътнено състояние и
профилиране с грейдер.
Окончателно уплътняване и заглаждане

•
•
•

Ремонт пътна настилка - трошенокаменна - 15см
Пренастилка върху износена трошенокаменна настилка
Материали

()

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери
- 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 - 75 мм., като запълващ материал се използва
трошляк или по изключение пясък.
Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е
изграден от трошени камъни с размери от 35-75 мм. и доуплатнен с фракция 5+15 мм. и 0 - 5 мм
при съдеиствие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни
!
седиментни и метаморфни скали.
Пренастилката върху износена стара трошено каменна настилка се прави обикновено с
дебелина 1 0 - 1 5 см.в уплътнено състояние. Старата трошено каменна настилка се приспособява
за основа на новата чрез изсичане на гърбиците и запълване на трапчинките с трошени камъни За
задържане на новата настилка в краищата на старата се изрязват клинообразни вадички с ширина
40 - 50 см. и дълбочина /при банкета/ 10 см.Леглото на новата настилка след подравняването му се
почиства от прах и кал след което се овалва с лек валяк или се трамбова.
Настилането и овалването на трошено каменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено
състояние/ се извършва на два слоя , настилки с по-малка дебелина, на един слой.Първият слой се
овалва с леки валяци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валяци с
последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък.Хлътналите места по настилката
през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък.Повърхността на трошено
каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини - в които да
се
м
събира вода.
•

Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнен и
почистено основен калдаръм.
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Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с кеб.
13см в
уплътнено състояние и профилиране с грейдер.
Уплътняване на трошения камък с валяк, при необходимост добавяне и.
емане
на материал, като поправените места се уплътняват повторно.
Окончателно уплътняване и заглаждане
2. План за работа
-

Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35сл
OCHOR(?H калдаръм - 20см,
настилане натрошен камък-15см,
уплътняване по ул. №11

3. Организиране на обекта

\

Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и
оборудване следва да бъдат складирани на място .
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за
извършване на строително монтажните работи.
Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество
асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно
изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните
работи.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и
възложителя.
Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22
март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване
на строителни и монтажни работи.
Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и
на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи
ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail:еke s t го i@,1iiikbg.соm
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Germanischer
Атмосферни влияния
Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикан/
мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да ceW>a
отчетат предварително от изпълнителя.
Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен
предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

( )

_

ап за

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени
видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши
атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.
Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите
условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.
Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на
обекта.
Материали

о

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително от
Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени,
замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват
допълнителни средства от Възложителя.
Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в
момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни
стандарти.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е
задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните сертификати за
произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти
със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания
към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят
на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените
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изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти",
\CT^TBe|rQYB и ето се
удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да б ъ д а т ^ и й ж е н и със
сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.
^
Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения
Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на t ач 5СТВОТО на
строителните дейности.
Проверка на доставените материали
Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали,
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят
незабавно от обекта.
Пътно - строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на
действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.
Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови нормали.
Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана
лаборатория за качеството им.
Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN
13108.
Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за изпълнение на
строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол
от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от
лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.
Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител
на
Възложителя и на посочените от него места.
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Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на
16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на сгро*
монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)
Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безо
безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната Т(><ническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в райките на
изпълнението на възложената дейност.
!

Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и
процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите
документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.
Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.
След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните
отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.
Строителната площадка се/редава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

()

Подпис
инж. Емил Тасков
Прокурист
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"Екострой" АД

Линеен график
ОП 48 "ШОСИРОВКА УЛИЦА № 11 С.ПРИМОРЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА "
Вид СМР
1
1

II

III

IV

Седмици
V
VI

VII

VIII

IX

Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното

?

трошен камък - 15см, уплътняване по ул. №11

24.04.2015 г.

Прокурист:инж. Емил Тасков
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Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой"АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил Йорданов Тасков Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа
и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3750.00(Три хиляди седемстотин и
петдесет) лева без ДДС и 4500.00 (Четири хиляди и петстотин) лева с включен ДДС.
^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
• по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
• по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
• по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
• по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
• по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
• по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
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шшт
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по o n 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по ОП Ю.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до
50000лв без ДДС
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 ЯП-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 ЯП - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева безДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
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по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,33лева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,33лева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,33лева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 58. Ограничители на скоростта с^Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,ЗЗлева без ДДС
* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената
позиция.
II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме
използвали следните ценови показатели:
1. Часова ставка

З.ЗОлв./ч.час
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2. Допълнителни разходи върху труда
3. Допълнителни разходи върху механизацията
4. Доставно-складови разходи
5. Печалба

o
^«сьм^

100 %
50 %
8%
що/

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и
Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране
на единичните цени на съответните видове СМР/.
Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на аиализни цени на
непредвидени от Възложителя видове строителни работи.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.
Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.
Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация,
минимална работна заплата, цени на материали и др.
Към настоящото ценово предложение прилагаме:
8. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;
( )

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана шйа" на
„Екострой"АД! Попълва се за всяка ОП
/
/

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:
(инж.Е.Тасков)

№ по
ред
1

ОП 48: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:"ШОСИРОВКА УЛИЦА № 11 »
С.ПРИМОРЦИ, ОБЩИНА
ДОБРИЧКА
—
"•'"V
Видове строителни работи
мярка
количество
Полагане на трошенокаменна настилка с

М2

214.900

единична обща
цена
стойност
17.45
3750.00

оформяне на пътното легло с дебелина 35см:

о

основен калдаръм - 20см , настилане на трошен
камък - 15см, уплътняване по ул. №11
ОБЩО
20%
ВСИЧКО

3750.00
750.00
4500.00

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какво количество
трошенокаменна настилка ще изпълните за 4500,00лева с ДДС . Оценката ще се извърши на единична цена
ia квадратен метър.
Зсички технологични процеси по изпълнението на трошенокаменната настилка като: оформянето на
гътното легло с грейдер или почистването му от пръст, разкъртване на участъци
збходимост,
гатоварване и превоз на отпадъци, превоза, полагането и разтилането на чакъла,/али
!шето му да са
жлючени в единичните цени.
<Й>
Прокурист:
/ инж.Емил Таоко

il:I»:Община Добричка, град Добрич
Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

e-mail: obshtina&.dobrichka.bfj; web site: www.dobrichka.bci
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ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 45 ОБЕКТ:,, Шосировка улица 2 с.Дебрене,
община Добричка"
Днес

.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Екострой" АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил
Войвода" № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за
възлагане па обществена поръчка по реда иа ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 45 „Шосировка улица 2 с.Дебрене, община Добричка", открита с Решение № 301/31.03.2015
г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 479/28.05.2015г. на Кмета на
Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Шосировка улица 2 с.Дебрене"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
10471,67 (десет хиляди четиристотин седемдесет и един лев и 67 стотинки) лева без
ДДС и 12566,00 (дванадесет хиляди петстотин шестдесет и шест) лева с включен ДДС,
съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол .
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IB AN

Societe Generali Expresbank
TTBBBG22
BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са
надлежно извършени.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/
календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият
договор.
(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху
качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното
изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в
договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и
съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на
договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета е ПМС № 325 от
06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като
предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или
влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на
некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от
констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при
завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения,
строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е
нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова
сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти
станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата
на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на
информационните активи.

( )

( \

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, а именно 523,58(петстотин двадесет и три лева и 58 стотинки) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60
дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3
(три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години,
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили
се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗГГЬЛНИТЕЛЯ
описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на
четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не
е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни.
В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането
на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността
му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни
дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се
споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на
обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната
площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако
погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го
предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на
страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да
се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани,
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия
или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален
административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на
която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията
на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци,
токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец,
всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата
страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила,
е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,
свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра
един за Изпълнителя.

два за Възложителя и

Неразделна част от настоящия договор са:
<£. Ценово предложение на Изпълнителя;
£ . Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

Ал Ь ^ И З П Ъ Л Н И Т Е Л !
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Община Добричка, град Добрич
Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
e mail:
'
obshtina(3>dobrichka.hg: web site: www.dobrichka.bg

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой" АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емнл Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция „ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене"
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения
( ) и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на надписване
на договора (не - по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на
тяхното приемане от Възложителя.
Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА
№2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти..
За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци
появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия. '
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3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно о п и с а н ^
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създГде
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнеХие *
строителните работи.
Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линее!/
график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения зI
изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както £
последователността при извършване на дейностите.
У
Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката" на „Екострой" АД ! Попълва се за всяка ОП.
^

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:

'XkxICA QL yj^i
Д^^ШС^П^атГ
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Предлаган подход, план за работа и организащ
Приложение към техническото предложение
„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територ(
ята на
община Добричка"
7
Обособена позиция 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене
Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на предлагания
подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите
и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.
Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за общинската
пътна мрежа/
места на територията на община Добричка, описани по обособени позиции в
документацията.

Описание на обекта.
Обособена позиция 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене
-

Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см:
основен калдаръм - 20см,
- настилане на трошен камък - 15см,
уплътняване по ул. №2
1. Предлаган подход за работа
Ремонт на пътната настилка - изкърпване на дупки
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по асфалтовото
покритие.
Материали
Ремонт пътна настилка - трошенокаменна - 15см
Пренастилка върху износена трошенокаменна настилка
Материали
За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери
25 - 50 мм., а от меки скали размерите им са 35 - 75 мм., като запълващ материал се използва
трошляк или по изключение пясък.
Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е
изграден от трошени камъни с размери от 35-75 мм. и доуплатнен с фракция 5-15 мм. и 0-5 мм.
ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261

при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели ертощ&ни
седиментни и метаморфни скали.
// /
Пренастилката върху износена стара трошено каменна настилка се прави обикйбвЬно с
дебелина 1 0 - 1 5 см.в уплътнено състояние. Старата трошено каменна настилка се п р Д п о е ^ в а
за основа на новата чрез изсичане на гърбиците и запълване на трапчинките с трошенй^амънй. За
задържане на новата настилка в краищата на старата се изрязват клинообразни вадийси с m k p L a
40 - 50 см. и дълбочина /при банкета/ 10 см.Леглото на новата настилка след подравняванетТм] се
почиства от прах и кал след което се овалва с лек валяк или се трамбова.
Настилането и овалването на трошено каменна настилка с дебелина над 15 см./в у п л Ш е н о
състояние/ се извършва на два слоя , настилки с по-малка дебелина, на един слой.Първият слой се
овалва с леки валяци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валяци с
последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък.Хлътналите места по настилката
през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък.Повърхностга на трошено
каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини - в които да се
събира вода.
•
•
•
•

Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък върху предварително уплътнен и
почистено основен калдаръм.
Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой с деб.15см в
уплътнено състояние и профилиране с грейдер.
Уплътняване на трошения камък с валяк, при необходимост добавяне или отнемане
на материал, като поправените места се уплътняват повторно.
Окончателно уплътняване и заглаждане

2. План за работа
-

Машинно почистване на основен калдаръм
полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15см

3. Организиране на обекта
Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и
оборудване следва да бъдат складирани на място .
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за
извършване на строително монтажните работи.
Възложителя осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество
асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Организирането

на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно

изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните
работи.

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail:еke s t го i@,1iiikbg.соm
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Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между/изпълнителя и
4
възложителя.
/
Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба N«sfqTM
март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд n U j ^ p i W i m
на строителни и монтажни работи.
V
Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на р а б о т н и т е и
на трети лица и за опазване на околната среда.

-ч
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи
Атмосферни влияния
Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд
мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или
отчетат предварително от изпълнителя.
Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап
предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

за

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени
видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши
атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.
Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите
условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.
Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на работата на
обекта.
Материали
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително от
Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
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Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, коитс/Са\бедени,
замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без А а ^ / М к в а т
допълнителни средства от Възложителя.
W
Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действг
момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни междун
стандарти.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните | У о т и е
задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните с е р т и ф ^ т и за
произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти
със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания
към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят
на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се
удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със
сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.
Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения
Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на
строителните дейности.
Проверка на доставените материали
Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

материали,

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят
незабавно от обекта.
Пътно - строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на
действащите в областта на пътнотостроителствотехнически нормативи.
Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите встранатастандартии отраслови нормали.
Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от лицензирана
лаборатория за качеството им.
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Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в. БДС EN
13108.
Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника з / и з п ^ Ш и е на
строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.
vly
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, прЬтокол
от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, из2ацен 0 т
лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.
^
Т
Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на предстаЦел на
Възложителя и на посочените от него места.
Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от
16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и
монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)
Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на безопасгност,
безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на
изпълнението на възложената дейност.
Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и
процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите
документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.
Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.
След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства, строителните
отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от Възложителя сметище.
Строителната площадка о4 предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.
"V

Подпис
инж. Емил Тасков
Прокурист
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"Екострой" АД

Линеен график
ОП 45 "ШОСИРОВКА УЛИЦА № 2 "С.ДЕБРЕНЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Вид СМР
1
1

II

Ш

IV

Седмици
V
VI

Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното
легло с дебелина 35см: основен калдаръм - 20см, настилане на
трошен камък - 15см, уплътняване по ул. №2

24.04.2015 г.

Прокурист:инж. Емил Тасков
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

о
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой"АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил Йорданов Тасков Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа
и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на:
10471.67Десет хиляди четиристотин
седемдесе и един лева 67 стотинки) лева без ДДС и 12566.00 (Дванадесет хиляди петстотин
шестдесет и шеет ) лева с включен ДДС.
^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
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по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолиица-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до
50000лв без ДДС
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 ЯП-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - д\
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ДДС
• по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
• по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,33лева без ДДС
• по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
• по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
• по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
« п о ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
• по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдиици-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,ЗЗлева без ДДС
* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената
позиция.
II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме
използвали следните ценови показатели:
1. Часова ставка
З.ЗОлв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда
100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията
50 %
4. Доставно-складови разходи
5. Печалба

МК

m
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Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и
Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране
на единичните цени на съответните видове СМР/.
Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на
непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

)

При несъответствие между предложените единична и обща цена,, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.
Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.
Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация,
минимална работна заплата, цени на материали и др.
Към настоящото ценово предложение прилагаме:
5. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;
Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 е надпис „Предл|/ана рбна" на
„Екострой"АД! Попълва се за всяка ОП.

J

22.04.2015 г.
(дата на подписване)
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ОП 45: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по
ред
1

ЗА ОБЕКТ: "ШОСИРОВКА УЛИЦА № 2 "
С.ДЕБРЕНЕ,
-ГЛ"—•
ОБЩИНА
"
ДОБРИЧКА
Видове строителни работи
мярка
количество
Полагане на трошенокаменна настилка с

М2

589.289

единична обща
цена
стойност
17.77
10471.67

оформяне на пътното легло с дебелина 35см:

( )

основен калдаръм - 20см , настилане на трошен
камък - 15см, уплътняване по ул. №2
ОБЩО
20%
ВСИЧКО

10471.67
2094.33
12566.00

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какво количество
трошенокаменна настилка ще изпълните за 12566,ООлева с ДДС . Оценката ще се извърши на единична
дена за квадратен метър.

Зсички технологични процеси по изпълнението на трошенокаменната настилка като: оформянето на
гътното легло с грейдер или почистването му от пръст, разкъртване на участъци и^иЪеобходимост,
татоварване и превоз на отпадъци, превоза, полагането и разтилането на чакъ^вал/рането му да са
жл/~чени в единичните цени.
X J
Прокурист:
.
^
f , , п( \\'( \ I
/ инж.ЕмилТаск£вХ-—•—

il:I»:Община Добричка, град Добрич
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 ОБЕКТ:,, Асфалтиране улици № 4,5 и 11
с.Ф.Дянково, община Добричка"
Днес

в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Екострой" АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил
Войвода" № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 13 „Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
60833,33 (шестдесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33 стотинки) лева без
ДДС и 73000,00 (седемдесет и три хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол.
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец №16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IB AN

Societe Generali Expresbank
TTBBBG22
BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са
надлежно извършени.
И. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/
календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият
договор.
(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху
качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното
изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в
договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за
изпълнение на строителните работи е повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т. 1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и
съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на
договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от
06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като
предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или
влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на
некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от
констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при
завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения,
строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е
нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова
сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти
станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата
на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на
информационните активи.

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, а именно 3041,67(три хиляди четиридесет и един лев и 67 стотинки) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60
дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3
(три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години,
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили
се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на
четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не
е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни.
В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането
на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността
му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни
дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се
споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на
обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната
площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако
погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го
предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на
страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да
се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани,
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия
или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален
административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на
която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията
на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци,
токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец,
всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата
страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила,
е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,
свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка е този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и
един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо прещгожение на Изпълнителя.
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ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:....
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Съгласували
инж.Таня Василева
Директор'дирекция УТСОСГТ

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова /(>
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС
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УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
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От „Екострой» АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от ннж. Емнл й о р д ^ в Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция „ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково"
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
u т ^ Т П Ъ Л Н е Н И е Т ° Н а о б щ е с т в е н а т а П 0 Р ъ ч к а разполагаме с оборудване, машини, съоръжения
и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на надписване
на договора (не - по голям от 70 календарни дни)
на надписване
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от ддатата
на
ш
на
тяхното приемане от Възложителя.
'
К о 2 б е о Г ^ п ? 9 п Г Ж е Н И Я Т Г а р а н ц и 0 н е н С Р° К Да б ьде съобразен с изискванията на НАРЕДБА
0Т 3L07 2003r
- з а въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
СР0К0В6

"

Ю П Ъ Л Н е Н И СТР ИТеЛНИ И М Н Т а Ж Н И Р а б 0 Т И

°

°

'

съ

°Ръжения и

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци
появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия
3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, к о Z ще се създаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на
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Община Добричка, град Добрич
ч.

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
e mail:
~
ol>shtin№dobrlchka.bq: web site: www.dobnchka.bg

строителните работи.
Приложение - Предлаган подход, план за работа и организаг
4 Технологична последователност на строителнитс процеГи - трябва да съдържа^ииеен
график по седмици, разположен във времето представляващ д е й с т Т й е ^ ^ ^ Ц е Ж а
изпълнение на строителните работи до завършване в определения ф о к Е Т
и
последователността при извършване на дейностите.
'
Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надп
изпълнение на поръчката" на „Екострой" АД ! Попълва се за всяка ОП.
'

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

'редложение за

Участник:
(1годгшс-и~йе4ат-)\
'Si
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„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и/улици на
територията на община Добричка"
г
Обособена позиция 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково
Ч
Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа, и организацията, която ще се създаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на
строителните работи.
Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за
общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени
позиции в документацията.

Описание на обекта.
Обособена позиция 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково

( )

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5 см
Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с
подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително
всички свързани с това разходи
1. Предлаган подход за работа
Ремонт на пътната настилка - изкърпване на дупки
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по
асфалтовото покритие.
Материали
Ще се използват следните материали:
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;
> плътен асфалтобетон тип"А'
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail:еke s t го i@,1iiikb g.соm
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261
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Отстраняване на повредената часх^от) настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура с две страни успоредни на о с т м ^ л ъ т я . За тази операция може да се използва пътна фреза с
работна широчина 0,50 m или 1,0 m илифот©^езачка,
Почистване на откритата повърхносте-ъс сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 + 8"Ъидиръчен вибрационен валяк/ Валй
започва винаги от краищата към средата, като при първот5~тзремйнаване на валяка ба™^
застъпват не повече от 15 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Те. ни еска
спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия з, азлив
съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация - Н/ИТИ "за
анионна битумна емулсия.
Ремонт на пътната настилка - цялостно преасфалтиране
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.
Материали
Следва да се използват следните материали:
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / rn2;
> неплътна асфалтова смес
> плътен асфалтобетон тип"А"
Описание на работата
Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:
- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/
за
профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните
участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и
перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък
се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура.
След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.
Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или
повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.
Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира
като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се
почиства от прах, кал и други замърсявания.
Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на
покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са
съобразни с техническите изисквания, посочени в БДСЕИ13108 и частта: —Асфалтови пластове в
"Техническа спецификация - НАПИ".
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Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с
оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През
светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията,
посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиийЬнните
проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за врелкнна организация на двиоюенкеМ) при
извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците ".
/ JjK
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушени^м&Мшал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси I
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пъта^фреза с
работна широчина 0,50 ш или 1,0 m или фугорезачка.
// ч
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
/
Разстилане на асфалтовата смес
"
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 - 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на
"Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия
за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация НАПИ "за анионна битумна емулсия.
2.План за работа
• Технологично фрезоване е деб. 0 - 5 см
• Почистване и напръскване с битум
• Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
• Изкърпване е плътна асфалтова смес с деб. 5 см
• Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см
З.Организиране на обекта
Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и
оборудване следва да бъдат складирани на място .
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за
извършване на строително монтажните работи.
Възложителя
осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото
количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно
изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително
монтажните работи.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между
изпълнителя и възложителя.
Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба №
2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
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Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261

Изпълнителят ще спазва всички \правит и изисквания за безопасност на труда на
работниците и на трети лица и за опазване нащолната среда.
Безопасните условия за труд и опазванетЪ^Аоколната среда са в съответствие с чл/?4 от ЗУТ
и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за мйцШалните изисквания за здравйслЬвни и
безопасни условия на труд при извършване на стромтгелни и монтажни работи
/
/
Атмосферни влияния
Д
Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, ч е д а предотврати повреди, преМзшкани
от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които нб^бгат да
се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.
А
Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за
предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.
/ /
В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на
определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .
;
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
\
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши
атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.
Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите
условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.
Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на
работата на обекта.
Материали
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително
от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени,
замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват
допълнителни средства от Възложителя.
Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в
момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни
международни стандарти.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните
работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните
сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един oi
вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни
актове към него.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще
отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали
трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат
съгласувани с Възложителя.
Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения
Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на
строителните дейности.
Проверка на доставените материали
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съответствието на доставените материали,
Изпълнителят ще извършва проверка отн
сертификати, издадени от акредитирани институции илйч&йвйрии за управление на качеството
Материали, които не съответстват на изискваниятЦта техническите спецификации С/ЮДЕ а да се
отстранят незабавно от обекта.
Пътно - строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при| спаз^не на
действащите в областта на пътното строителство технически норматив]
1И
Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти
нормали.
Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват е пр
лицензирана лаборатория за качеството им
ванията в
Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на из:
БДС EN 13108.
Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от П^вилника за
изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя,
протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на
уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.
Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител
на Възложителя и на посочените от него места.
Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА
№ 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)
Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на
безопастност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките
на изпълнението на възложената дейност.
Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните
документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и
издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.
Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.
След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства,
строителните отпадъц^гКсе ^ъбират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от
Възложителя смети
Строителната плогцадка^ предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис
инж. Емил Тасков
Прокурист
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Вид СМР
1

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см

Седм ици
II

III

IV

V

VI

1
Ремим 1 на асфалтова настилка задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка
на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив

1

- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено
2

състояние 5см включително всички свързани с това разходи

24.04.2015 г.

Прокурист:инж. Емил Тасков

VII

VIII

IX

X
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой"АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа
и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 60833,33 (шетдесет хиялди осемстотин
тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС и 73 000.00 (седемдесет и три
р
хиляди) лева с включен ДДС.
•Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният 4финансов
ресурс, които е в размер до:
по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
но ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210.83лв без ДДС
по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв
по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилеки - Кочмар / Жегларци- граница Х щ н а
50Шлв Л без

даИЧКЯ

" Б е Н К О В С К И - В л а д и м и Р ° в о / П - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до

по ОП 18 Път DOBllOS / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограпица община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
Г П 1 9 ; П Ъ Т
' Ш ~ 2 9 3 ' П а с к а л е в ° - С в о б о д а 1 - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
DnS1™'/ ПЪ'
' } 1 " ? 1 ' К а Р » п е л и т - Д ° б Р и ч / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
П
° n f n 2 2 o ^ T D ° ? 2 1 0 0 ' Ш " 7 1 0 6 ' К а Р а п е л и т ~ Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Доичево-Онанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС

Т т Т 2 4 ; " \ \ Г В 2 1 ° 9 / 1 «-293,Паекалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
3 1 И ЯП
? 1 0 ^ 2 5 ' ПЪ/
• 2 7 0 2 7 В е д Р и н а "Н о в о Б о т е в о
"и 0+0 до 6+1 - дод
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС

бе°з ^ C 8 '

АсфаЛТИраНе улици Кокиче и

Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева

по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
но ОП 33. Асфалтиране улици 1,2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
но ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Понгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС

il:I»:Община Добричка, град Добрич
Ул, "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
*-mail: QbshtinatS)dobrichka.hq- web site: ww<#.dobrichka.bq

("'
1 )
.у

"•JtКШ

•
•
•
•
•
•

по o n 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС

'

DOB 309
, 1t7^111 ~ 7 1 0 5 ' К
z+4 - до 12500лева без ДДС

•

Пъ
™°П
^ ? ® 3 , 1 2 4 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС

о 3 л о д

^

и

- Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до

* п!п°П S ; П Ъ Т
« 1 5 ' 1 1 " 2 7 ' Ч е Р в е н ц и - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без ДДС
.

по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Крьгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС

•
•
•
"
•
"
•
•
•
•
"

по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
П
° !!! ! се ° г р а н и ч и т е л и н а скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОИ 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2бооя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
П
°
\п ° г р а н и ч и т е л и н а «яростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
ДДС П 6 4 ' ° г р а н и ч и т е л и н а с к о Р о с т т а с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без

АпЕ

п о О П 66

' 6 5 ' ^ г Р а н и ч и т е л и на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
' Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,ЗЗлева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата" по обособената
II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме
използвали следните ценови показатели:
раиош сме
1. Часова ставка
„
I. Допълнителни разходи върху труда
3. Допълнителни разходи върху механизацията
4. Доставно-складови разходи
5. Печалба
0

,
3,30 лв./ч.час
100 %
50%
8 о/0
JQO/0

юрмг

il:I»:Община Добричка, град Добрич
Ул. "Независимост" Ns 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
e mail:

-

obshtinaBdobrichka hg• web site: www.dobrichka.bg

'

,1(iM

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на
непредвидени от Възложителя видове строителни работи.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.
Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.
п о и л ъ п ж 1 3 е Т Г С Д Й Н И Ч Н И Ц Т П ° С Т р ° И Т е Л Н И Р а б о т и и Ценообразуващи показатели ще се
придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация
минимална работна заплата, цени на материали и др.
инфлация,
Към настоящото ценово предложение прилагаме:
2. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;
Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик JVb 3 с надпис
„Екострой"АД! Попълва се за всяка ОП.

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

о

0П13 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица № 4, 5 и 11
" с.Ф.Дянково община Добричка

№ по
ред
1

2

Видове СМР
Изкърпване на съществуваща асфалтова
настилка с дебелина 5см
Ремонт на асфалтова настилка
задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване
/ на асф. настилка, подготовка на
основата, попълване с подходящ
материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип
"А" с дебелина в уплътнено състояние 5см
включително всички свързани с това
разходи

мярка
м2

количество
739.740

м2

единична
цена

обща
стойност

25.91

19166.67
41666.66

1967.264

21.18
Общо:
20%ДДС
Всичко:

60833.33
12166.67
73000.00

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества
асфалтова настилка ще изкърпите за 19 166,67 лв. без ДДС и на какви количества ще усилите
основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за 41 666,66лв. без ДДС. Оценката ще
се извърши на еденична цена за квадратен метър като средно аритметично получено от сбора на
двете еденични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,3, а втората ще бъде умножена с
0.7
Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз
на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна
емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.
Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова
трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване,
разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл
биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, пол
на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.
Прокурист:

инж" f„.Тасков

il:I»:Община Добричка, град Добрич
Ул."Независимост"№ 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina&dobrichka.bq; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
Ж...Л4.
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 ОБЕКТ:,, Асфалтиране ул.№ 2,9 и 11
с.Дончево, община Добричка"
Днес

... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Екострой" АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил
Войвода" № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 11 „Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „ Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
78333,33 (седемдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) лева без
ДДС и 94000,00 (деветдесет и четири хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол .
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец Ж» 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IB AN

Societe Generali Expresbank
TTBBBG22
BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са
надлежно извършени.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/
календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият
договор.
(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху
качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното
изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в
договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и
съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на
договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от
06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като
предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или
влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на
некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от
констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при
завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения,
строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е
нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова
сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти
станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата
на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на
информационните активи.

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, а именно 3916,67(три хиляди деветстотин и шестнадесет лева и 67
стотинки) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60
дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3
(три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години,
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили
се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на
четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не
е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни.
В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането
на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността
му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни
дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се
споразумеят да не се, прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на
обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната
площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако
погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го
предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на
страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да
се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани,
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия
или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален
административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на
която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията
на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци,
токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец,
всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата
страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила,
е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,
свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и
един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия договор са:
1 . Ценово предложение на Изпълнителя;
2 . Техническо предложение на Изпълнителя.
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ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой" АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. ЕмилУорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция „ОП И.Асфалтнране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево"
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения
и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на надписване
на договора (не - по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на
тяхното приемане от Възложителя.
Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА
№2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти..
За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци
появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.
3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на
126
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строителните работи.
Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да с ъ 1 р > # ^ н е с н
график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи н Ш е н и я за
изпълнение на строителните работи до завършване в определения с р о Л к а к т о и
г 1
последователността при извършване на дейностите.
Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката" на „Екострой" АД ! Попълва се за всяка ОП

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник
(подпис ииАечат)
ч ч

©

127

йттагтщ

Предлаган подход, план за работа и организацш*)
Приложение към техническото предложение
„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрея^ jt улици на
територията на община Добричка"
Обособена позиция 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево
Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на
строителните работи.
Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените
/за общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени
позиции в документацията.

Описание на обекта.
Обособена позиция 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево
Ремонт
на
асфалтова
настилка
задължително
включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с
подходящ материал

о

битумен
разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително
всички свързани с това разходи
Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС - EN 1340, вкл
всички св. с това разходи
1. Предлаган подход за работа
Ремонт на пътната настилка - изкърпване на дупки
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по
асфалтовото покритие.
Материали
Ще се използват следните материали:
ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261

и

>

битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / ш 2 ;

>

плътен асфалтобетон тип"А"

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения^ктериал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна/ правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва(и4тна фреза с
работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 - 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 + 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 900С.
Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа
спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив
съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация - НДПИ "за
анионна битумна емулсия.
Ремонт на пътната настилка - цялостно преасфалтиране
D

Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.
Материали
Следва да се използват следните материали:
> трошени камъни с размери от 35-75 мм
>

битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 k g / т 2 ;

> неплътна асфалтова смес
> плътен асфалтобетон тип"А"
> бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС - EN 1340
Описание на работата
Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:
ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail: ekostroi@linkbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261

it

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или/4акъл/
профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;

за

- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС - EN 1340 вкл
всички св. с това разходи
'
Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните
участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и
перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък
се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура.
След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.
Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или
повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

o

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира
като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се
почиства от прах, кал и други замърсявания.
Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на
покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с
техническите изисквания, посочени в БДСЕИ 13108 и частта: -Асфалтови пластове в "Техническа
спецификация - НАПИ".
Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с
оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През
светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията
посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване
на строителство и ремонт по пътищата и улиците".
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси
ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail:еke s t го i@,1iiikb g.соm
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва п ^
работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 + 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 - 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 900С.
ч
Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на
"Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна
емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа
спецификация - НАПИ "за анионна битумна емулсия.
Предвижда се полагане на бетонови бордюри 50/25/15 см на бетонова основа В 15
съгласно БДС 624-87 и EN 1340:2003 2.
Бордюрите се полагат върху бетонова възглавница и се нивелират прецизно, съгласно
проекта. След това се замонолитват фугите със бетонов разтвор.
2. План за работа
•

Технологично фрезоване с деб. 0 - 5 см

• Почистване и напръскване с битум
• Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
• Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см
• Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см
• Полагане на бордюри

3. Организиране на обекта
Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и
оборудване следва да бъдат складирани на място .
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Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощш
средства
извършване на строително монтажните работи.
Възложителя
осигурява площадката за събирането и натрупването на фЦезоШщто
количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се и з в ъ р ш / съгласно
изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване н^/строително
монтажните работи.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между
изпълнителя и възложителя.
Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на
работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл, 74 от
ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Атмосферни влияния
Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от
дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат
да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.
Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап
за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.
В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на
определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши
атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.
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Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със същ^ств^
условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващ!

[ите
5ТИЛКИ.

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите наетиLH ПО време
на работата на обекта.
Материали
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително
от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са
увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без
да се изискват допълнителни средства от Възложителя.
Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в
момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни
международни стандарти.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните
работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните
сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от
вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни
актове към него.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще
отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали
трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат
съгласувани с Възложителя.
Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения
Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на
строителните дейности.
Проверка на доставените материали
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Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените мат,
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеств
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификаЛи следва
да се отстранят незабавно от обекта.
^ Пътно - строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване
на действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.
Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и
отраслови нормали.
Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от
лицензирана лаборатория за качеството им.
Асфалтобетонното покритие се изгражда
изискванията в БДС EN 13108.

от асфалтобетонна

смес, отговаряща

на

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за
изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на
Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и
коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от
лиценза/.
Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на
представител на Възложителя и на посочените от него места.
Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА
№ 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)
Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на
безопастност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките
на изпълнението на възложената дейност.
Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните
документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и
издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.
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Gerrnanischer L
Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвестит/
След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка
•чиства.
строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до
дедбното от
Възложителя сметище.
Строителната площад/а се Предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис ^/.J^f&J 6 инж. Емил Тасков
Прокурист
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"Екострой" АД

Линеен график
ОП 11 "Асфалтиране улици № 2, 9 и 11" с.Дончево община Добричка

Вид СМР

1

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка,
подготовка на основата, попълване с подходящ материал

Селмиии
I

II

III

IV

V

VI

- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено
състояние 5см включително всички свързани с това разходи
2

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см

3

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно
БДС - EN 1340, вкл. всички св. стова разходи

24.04.2015 г.

Прокурист:инж. Емил Тасков

VII

VIII

IX

X
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Z п п I / ° Г р а н и ч и т е л и н а «яростта с.Златия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ПП
^ Г р а Н И Ч И Т е Л И Н а скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
« ° Г р а н и ч и т е л и н а скоростта с.Одьрци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
Z пп
' о Р а н и ч и т е л и н а скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
Z ОП ГП ^ Р а Н И Ч И Т е Л И Н а С К 0 Р ° < ™ с.П.Минково - 2броя - до ЗЗЗЗ^ЗлеваГз ДДС
f ?• ° г р а н и ч и т е л и «» скоростта с.Росеново - 2 броя - д о 3333,ЗЗлева без ДДС
Z пп
^ Г р а н и ч и т е л и н а скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
™ « ° Г р а н и ч и т е л н а скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
Z п п Г'А ° 0 г р а н и 4 и т е л и н а скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
ДДС
Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без

по ОП ^ °п г 6 5 ' ° Г р а н и ч и т е л и н а скоростта с.Победа - 1брой - д о 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - д 0 3208,ЗЗлева без ДДС
* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета на поръчката, Щ е бъде отстранен от участие в процедурата' по^ о б о с о б е н а
II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни паботи ом.
използвали следните ценови показатели:
чроителни работи сме
1. Часова ставка
2. Допълнителни разходи върху труда
3. Допълнителни разходи върху механизацията
4. Доставно-складови разходи
5. Печалба

3,30 лв./ч.час
100%
50%
8%
10%

Ц6НИ На

° Т Д е Л И Т е В И Д ° В е С т р 0 и т е л н и Р а б о т и ^ е съставяли на база СЕК и
Bidding Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван
пш2гтшане
на единичните цени на съответните видове СМР/.
вшиван при формиране
Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни

il:I»:Община Добричка, град Добрич
Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
e-mail: obshtina<S>dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.bg

непредвидени от Възложителя видове строителни работи.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.
Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

f )

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация
минимална работна заплата, цени на материали и др.
Към настоящото ценово предложение прилагаме:
11. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;
Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис
„Екострой"АД! Попълва се за всяка ОП.

Предла

ОП 11 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улици № 2, 9 и
11" с.Дончево община Добричка
№ по
ред

1

2
3

Видове строителни работи
Ремонт на асфалтова настилка задължително
включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на
асф. настилка, подготовка на основата,
попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с
дебелина в уплътнено състояние 5см
включително всички свързани с това разходи
Изкърпване на съществуваща асфалтова
настилка с дебелина 5см
Доставка и полагане на бетонови бордюри с
размер 15/25/50 съгласно БДС - EN 1340, вкл.
всички св. с това разходи

единична
стойност
цена

мярка

количество

М2

2607.928

20.77

54166.67

М2

525.762

25.36

13333.33

Мл

420.712

25.75

10833.33

ОБЩО
20%
ВСИЧКО

78333.33
15666.67
94000.00

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества
асфалтова настилка ще изкърпите за 13 333,33 лв. без ДДС и на какви количества ще усилите
основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за 54 166,67 лв. без ДДС и колко метра
бетонови бордюри ще положите за 10 833,33 лв. без ДДС . Оценката ще се извърши на еденична
цена за квадратен и линеен метър като средно аритметично получено от сбора на трите единични
цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0.7, втората ще бъде умножена с 0.2 , а третата с 0.1.
Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова
трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване,
разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или
биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полагане
на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.
Всички технологични процеси при полагането на бордюрите да включват: изкоп, подравняване, бетон
за основата, д-ка и м-ж на бордюрите и замонолитване да са включени в единичната цена.
Всички технологични процеси по изкърпването като: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз
на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскваме с шт^мнг
емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единична цена.
Прокурист:
инж. Е. ТасковИ
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 ОБЕКТ „Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево,
община Добричка"
Днес

f.

.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Екострой" АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил
Войвода" № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 9 „Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
31695,00 (тридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет) лева без ДДС и 38034,00
(тридесет и осем хиляди и тридесет и четири ) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол .
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IBAN

Societe Generali Expresbank
TTBBBG22
BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са
надлежно извършени.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/
календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият
договор.
(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху
качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното
изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в
договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и
съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на
договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета е ПМС № 325 от
06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като
предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или
влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на
некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от
констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при
завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения,
строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е
нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова
сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение е посочените в
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти
станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата
на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на
информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, а именно 1584,75 (хиляда петстотин осемдесет и четири лева и 75
стотинки) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60
дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3
(три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години,
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили
се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на
четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не
е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни.
В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането
на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността
му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни
дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се
споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на
обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната
площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако
погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го
предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на
страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да
се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани,
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия
или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален
административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на
която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията
на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци,
токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец,
всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата
страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила,
е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,
свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и
един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия договор са:
1 . Ценово предложение на Изпълнителя;
% . Техническо предложение на Изпълнителя.
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ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой" АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общннека пътна
мрежа и улици на територията на община Добричка"
оощинска пътна
по Обособена позиция „ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
За изпълнението на обществената поръчка разполагаме е оборудване машини съовъжени*
и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме c i o Z Z r c o n "
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на палпиокя™
па договора (не ~ по голям от 70 календарни дни)
падписване
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години от датата пя
Д
И от датата на
тяхното приемане от Възложителя.
'
^бележка: Пр еД ложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА
JN_2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република Бългашя и
срокове за

—

и

с

т

—

и

—

^

и

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и нелостатът™
появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно Z t Z ^ T y ™ 4 '
3. Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията която щесе^ създаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва
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Община Добричка, град Добрич
Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600
e mail:
'
obshtina(d).dobrichka.bq: web ?ite-wWw.dobrichkabg

строителните работи.
Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен
график по седмици, разположен във времето представляващ действителните обнпГ
намерения за
изпълнение на строителните работи до завършване в определения c l
к, както и
последователността при извършване на дейностите.
Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпжПЪедложение за
изпълнение на поръчката" на „Екострой" АД ! Попълва се за всяка ОП

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

9

>Р

Участник:
(

(подпис и цсчаг)
У
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Предлаган подход, план за работа и организация
Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на
територията на община Добричка"
Обособена позиция 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево
\J
Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на
строителните работи.
Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за
общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени
позиции в документацията.

Описание на обекта.
Обособена позиция 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево
Ремонт
на
асфалтова
настилка
задължително
включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата,
попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително
всички свързани с това разходи
1. Предлаган подход за работа
Ремонт на пътната настилка - изкърпване на дупки
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по
асфалтовото покритие.
Материали
Ще се използват следните материали:
> трошени камъни с размери от 35-^-75 мм
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;
> неплътна асфалтова смес
> плътен асфалтобетон тип"А"

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail: ekostroi@liiikbg.com
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261

"ЕКОСТРОЙ^АД-:

laniscne
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушение т а ^
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови с м е с \ а /
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъ
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна ф
работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ^ 8 t или ръчен вибрационен валяк. ВалйЬането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 ^ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа
спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив
съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация - НАПИ "за
анионна битумна емулсия.
Ремонт на пътната настилка - цялостно преасфалтиране
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.
Материали
Следва да сс използват следните материали:
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;
> плътен асфалтобетон тип"А"
Описание на работата
Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:
- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/
за
профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните
участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и
перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък
се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура.
След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.
Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или
повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.
Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира
като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се
почиства от прах, кал и други замърсявания.
Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на
покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са
съобразни с техническите изисквания, посочени в БДСЕИ13108 и частта: —Асфалтови пластове в
"Техническа спецификация — НАПИ".
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Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с
оглед предприетите технологични операции да приключват в ракките на един работен ден. През
светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията,
посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организацш->.иа двилсуицето при
извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците".
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушенк^ материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови CMtcj
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура е две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с
работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.
ч
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 + 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на
"Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия
за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация НАПИ "за анионна битумна емулсия.
2.План за работа
• Технологично фрезоване с деб. 0 - 5 см
• Почистване и напръскване с битум
• Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
• Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

^ ^

З.Организиране на обекта
Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и
оборудване следва да бъдат складирани на място .
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за
извършване на строително монтажните работи.
Възложителя
осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото
количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно
изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително
монтажните работи.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между
изпълнителя и възложителя.
Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба №
2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
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Изпълнителят ще спазва всички правила и ИЗИСКВЕЬЦЗЯ за безопасност на тр^
работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са Съответствие с чл. 1ААт ЗУТ
и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквашш за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Атмосферни влияния
Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани
от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да
се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.
Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за
предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.
В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на
определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши
атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.
Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите
условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.
Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на
работата на обекта.
Материали
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително
от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени,
замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват
допълнителни средства от Възложителя.
Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в
момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни
международни стандарти.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните
работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните
сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от
вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни
актове към него.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще
отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали
трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат
съгласувани с Възложителя.
Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения
Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на
строителните дейности.
Проверка на доставените материали
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Изпълнителят ще извършва проверка относно с ъ о т в е т с т в и я т а доставените ма|с
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се
отстранят незабавно от обекта.
Пътно - строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при ci/Шзване на
действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.
Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и16траслови
нормали.
Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от
лицензирана лаборатория за качеството им.
Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в
БДС EN 13108.
Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за
изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя,
протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на
уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.
Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител
на Възложителя и на посочените от него места.
Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА
№ 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)
Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на
безопастност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките
на изпълнението на възложената дейност.
Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните
документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и
издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.
Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.
След приключване на^е-троително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства,
строителните отпадъци се/ събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от
Възложителя сметище.
Строителната площадка еб предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис ( /
^^xUJ
инж. ЕяйлТасков
Прокурист
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Линеен график
ОП 9 :"Асфалтиране улица №2 и 3"

с. Енево община Добричка

Вид СМР
Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:

I

II

III

IV

Седмици
V
VI

VII

VIII

IX

- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка
на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено
1

k

състояние 5см включително всички свързани с това разходи

24.04.2015 г.

А

/

Прокурист:инж. Емил Тасков

X
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой"АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа
и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на:
31 695.00 (тридесет и една хиляди
шестотин деветдесет и пет) лева без ДДС и 38 034.00 (тридесет и осем хиляди тридесет и
четири) лева с включен ДДС.
^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
• по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
• по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
• по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
• по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
• по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
• по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
• по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
• по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 2083.5,34лв без ДДС
• по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
• по ОП Ю.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
• по ОП 11. Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
• по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
• по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без^ДДС
• по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - KoivieH

\
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до
50000лв без ДДС
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 /Ш-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 ЛП - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без Д ДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по
по
по
по

ОП
ОП
ОП
ОП

40.
41.
42.
43.

Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
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по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,33лева без ДДС
по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 56. Ограничители па скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без

ДДС
СО

• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,ЗЗлева без ДДС
* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената
позиция.
II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме
използвали следните ценови показатели:
1. Часова ставка
2. Допълнителни разходи върху труда
3. Допълнителни разходи върху механизацията
4. Доставно-складови разходи
5. Печалба

3,30 лв./ч.час
100 %
50%
8%
10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и
Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван
на единичните цени на съответните видове СМР/.
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Към настоящото ценово предложение прилагаме:
9. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;
Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с наттиг
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Участник:
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ОП 9 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица №2 и 3"
Енево община Добричка
№ по
ред

1

Видове СМР
Ремонт на асфалтова настилка
задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване
/ на асф. настилка, подготовка на
основата, попълване с подходящ
материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип
"А" с дебелина в уплътнено състояние 5см
включително всички свързани стова
разходи

мярка

м2

количество

с.

единична
цена

обща
стойност

21.08
Общо:
20%ДДС
Всичко:

31695.00
31695.00
6339.00
38034.00

1503.558

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество
асфалтова настилка ще положите за 38034,00лв. с ДДС. Оценката ще се извърши за единична
цена за квадратен метър.
Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова
трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване,
разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов^шкЪл или
биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна ъ щ п т ъ , полагане
на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.
/
/
Прокурист:<0^ p f f F 4 - ^
инжЕ. Тасков ?
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 ОБЕКТ:,, Асфалтиране у л № 4 с.Воднянци,
община Добричка"
Днес

.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Екострой" АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил
Войвода" № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП е предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 8 „Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. иа Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „ Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
20833,34 (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 34 стотинки) лева без ДДС
и 25000,00 (двадесет и пет хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол .
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IB AN

Societe Generali Expresbank
TTBBBG22
BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са
надлежно извършени.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/
календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият
договор.
(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху
качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното
изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в
договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за
изпълнение на строителните работи е повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и
съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на
договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от
06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като
предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или
влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на
некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от
констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при
завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения,
строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е
нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова
сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти
станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата
на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на
информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, а именно 1041,67(хиляда четиридесет и един лев и 67 стотинки) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60
дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи е повече от 3
(три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години,
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили
се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван е
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на
четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той ие е могъл или не
е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни.
В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането
на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

( )

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността
му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни
дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се
споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на
обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване, на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната
площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако
погиването или повреждането е по вииа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният с могъл да го
предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
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VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на
страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да
се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани,
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия
или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален
административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на
която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията
на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци,
токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец,
всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата
страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила,
е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,
свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и е писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и
един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия договор са:
1 . Ценово предложение на Изпълнителя;
2 . Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕД^уШ^лМ:^
ПЕТКО ПЕТ
•
Кмет на Общ

4

4Ц

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

Съгласували:

Юрист при община Добричка
/
Изготвил: /
L f jij 1 р
Ели Даскалова
(п .UlVV
Гл.спеццшшст дирекция УТСОСПООС

(

]
/

/
/

/

ИЗПЪЛНИТЕЛ?
с а . JLo /'Ч С
/ЕМИЛ ГАСЖОВ/

Община Добричка, град Добрич
Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
e ma//;
"
obshtina(3)dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.b

l

"7
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
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ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой" АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж. Ем
Прокурист

Йорданов Тасков,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция „ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци"
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
« ™ 3 а л И З П Ъ Л Н е И И е Т ° Н а ° б щ е с т в е н а т а п ° Р ъ ч к а Разполагаме с оборудване, машини, съоръжения
и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на надписване
на договора (не -по голям от 70 календарни дни)
надписване

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години
от
датата на
Д
Т Датата на

тяхното приемане от Възложителя.

' °

№ 9 б е о Г ^ п Й п Г Ж е Н И Я Т Г а р а И Ц И ° Н е Н С р 0 К д а б ъ д е ^образен е изискванията на НАРЕДБА
3L07 2003r
- з а в ъ в е ж д а н е в експлоатация на строежите в Република България и
^ о и т е л н и обекти. И ° ННИ
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° °

"
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СТ

Р0Ителни

и

— г а ж н и работи, съоръжения и

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци
появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия
'
^ Г а Г Я Н П 0 Д Х 0 Д ' П Л ™ З а р а б 0 Т а И ° Р г а н и з а ^ я - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участшпш за изпълнение на
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строителните работи.
Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.
4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа л £ е е н
график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи камерния за
изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, М о
и
последователността при извършване на дейностите.
Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпиГЗ)едложение за
изпълнение на поръчката" на „Екострой" АД ! Попълва се за всяка ОП.

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:
Хшшшс-.и.-цечат)
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Предлаган подход, план за работа и организация
Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на
територията на община Добричка"
Обособена позиция 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци
Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на
строителните работи.
Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за
общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени
позиции в документацията.

Описание на обекта.
Обособена позиция 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци
Ремонт
на
асфалтова
настилка
задължително
включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата,
попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително
всички свързани с това разходи
1. Предлаган подход за работа
Ремонт на пътната настилка - изкърпване на дупки
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по
асфалтовото покритие.
Материали
Ще се използват следните материали:
> трошени камъни с размери от 35^75 мм
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> битумна емулсия в количество 0,25> неплътна асфалтова смес
> плътен асфалтобетон тип"А"
«ал
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътн^/ффза с
работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 8 t или ръчен вибрационен валяк. ЕЦ рането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа
спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив
съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация - НАПИ "за
анионна битумна емулсия.
Ремонт на пътната настилка - цялостно преасфалтиране
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.
Материали
Следва да се използват следните материали:
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;
> плътен асфалтобетон тип"А"
о

Описание на работата
Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:
- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
.
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/
за
профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните
участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и
перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък
се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура.
След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.
Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или
повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.
Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира
като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се
почиства от прах, кал и други замърсявания.
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Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при шшагане'
покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и доябва^
съобразни с техническите изисквания, посочени в БДСЕМ13108 и частта: —Асфалтови плв
"Техническа спецификация - НАПИ".
Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи учас-j
оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен дei
светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изисквани*г
посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестицьл
проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движение
извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците ".
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с
работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 -ь 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на
"Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия
за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация НАПИ "за анионна битумна емулсия.
2.План за работа
• Технологично фрезоване с деб. 0 - 5 см
• Почистване и напръскване с битум
• Изкърпване е неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
• Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см
З.Организиране на обекта
Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и
оборудване следва да бъдат складирани на място .
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за
извършване на строително монтажните работи.
Възложителя
осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото
количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно
изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително
монтажните работи.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между
изпълнителя и възложителя.
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Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба №
2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасри условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност н ^ труда на
работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с 4л. 74 от ЗУТ
и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Атмосферни влияния
Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, ^р^дизвикани
от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да
се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.
Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за
предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.
В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на
определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши
атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.
Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите
условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.
Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на
работата на обекта.
Материали
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително
от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени,
замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват
допълнителни средства от Възложителя.
Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в
момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни
международни стандарти.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните
работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните
сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от
вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни
актове към него.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще
отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали
трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат
съгласувани с Възложителя.
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Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения
Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на ка^
строителните дейности.
Проверка на доставените материали
Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените мг; оиали,
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации сле а да се
отстранят незабавно от обекта.
Пътно - строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на
действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.
Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови
нормали.
Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от
лицензирана лаборатория за качеството им.
Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в
БДС EN 13108.
Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за
изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя,
протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на
уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.
Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител
на Възложителя и на посочените от него места.
Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА
№ 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.20 Юг.)
Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на
безопастност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките
на изпълнението на възложената дейност.
Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните
документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и
издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.
Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.
След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства,
строителните отпадъци
събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от
Възложителя сметшде.
Строителната пло^цад^гй се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис
инжгЕмил Тасков
Прокурист

ул. „Стоил Войвода" №30, П.К. 102,mail:еke s t го i@,1iiikb g.соm
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261

"Екострой" АД

Линеен график
ОП 8 "Асфалтиране улица №4"с.Воднянци община Добричка

Вид СМР
Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка,
подготовка на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено
1

състояние 5см включително всички свързани с това разходи

24.04.2015 г.
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Община Добричка, град Добрич
Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
e-mail: obshtina&.dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
( ) От „Екострой"АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емшт ЙордановТасков Прокурист
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка е предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа
и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 20 833,34 (двадесет хиляди осемстотин
тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС и 25 000.00 (двадесет и пет
Q j) хиляди) лева с включен ДДС.
^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
• по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
• по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
• по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
• по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до «1666,67лв без ДДС
• по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
• по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
• по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
• по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
• по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
• по ОП Ю.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
• по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
• по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
• по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв безДДС
• по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково h Котленци
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до
50000лв без ДДС
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - ЛЮВ2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
но ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Пьт DOB1071 / II - 97, ок.пДобрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Онанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 /Ш-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 ЛП - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3,7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
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по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,ЗЗлева без ДДС
* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената
позиция.
II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме
използвали следните ценови показатели:
1. Часова ставка
2. Допълнителни разходи върху труда
3. Допълнителни разходи върху механизацията
4. Доставно-складови разходи
5. Печалба

3,30 лв./ч.час
100%
50%
8%
10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК,
Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван пр^формиране
на единичните цени на съответните видове СМР/.
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Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на
непредвидени от Възложителя видове строителни работи.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.
Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.
Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация,
минимална работна заплата, цени на материали и др.
Към настоящото ценово предложение прилагаме:
8. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;
Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 е надпис
„Екострой"АД! Попълва се за всяка ОП.

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

©

Участник

ОП 8 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица
№ по
ред

1

Видове СМР
Ремонт на асфалтова настилка
задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване
/ на асф. настилка, подготовка на
основата, попълване с подходящ
материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип
"А" с дебелина в уплътнено състояние 5см
включително всички свързани с това
разходи

мярка

м2

количество

единична
цена

обща
стойност

980.85

21.24

20833.34

Общо:
20%ДДС
Всичко:

20833.34
4166.66
25000.00

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество
асфалтова настилка ще положите за 25 000лв. с ДДС. Оценката ще се извърши за единична цена
за квадратен метър.

СО

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова
трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване,
разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл или
биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулси^гПЙяагане
на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.

Прокурист:
инж. Е. Таскщ.
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 ОБЕКТ:,, Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово,
община Добричка"
Днес

i r k > 9 . ^ . в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Екострой" АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил
Войвода" № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 7 „Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово, община Добричка", открита с Решение № 301/31.03.2015
г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 479/28.05.2015г. на Кмета на
Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
16666,67 (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева
без ДДС и 20000,00 (двадесет хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол.
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец Ms 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IB AN

Societe Generali Expresbank
TTBBBG22
BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са
надлежно извършени.
И. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/
календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият
договор.
(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху
качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното
изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в
договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и
съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на
договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от
06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като
предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или
влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на
некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от
констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при
завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения,
строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е
нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова
сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти
станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата
на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на
информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, а именно 833,33(осемстотин тридесет и три лева и 33 стотинки) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60
дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3
(три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години,
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили
се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на
четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не
е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни.
В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането
на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността
му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни
дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се
споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на
обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната
площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако
погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го
предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на
страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да
се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани,
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия
или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален
административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на
която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията
на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци,
токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец,
всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата
страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
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1. Предлаган подход за работа
Ремонт на пътната настилка - нзкьрпване на дупки
Общи положения
асфалтово^"™:
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Материали
Ще се използват следните материали:
> трошени камъни с размери от 35+-75 мм
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 k g / т 2 ;

ул. „Стоил Войвода" №30, П.1С. 102,mail: ekostroi@Hnkbg.coin
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261
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> неплътна асфалтова смес
> плътен асфалтобетон

тип"А"

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва п р е м а ^ н ^ разрушен,
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещй^фалтови cult
A m ™ . З Т С Т р а Н Я В а Н е Н а П 0 В Р е Д е н а т а част от настилката, като се о ф о р м \ правил Дправо'ъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да с Л я н о л з в Г п ъ W t o с
работна широчина 0,50 m или 1,0 ш или фугорезачка.
и^олзва пъТн^ фреза с
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 + 8 t или ръчен вибрационен валяк i
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бандажите
застъпват не повече от 15 - 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва
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Ремонт на пътната настилка - цялостно преасфалтиране
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.
Материали
Следва да се използват следните материали:
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;
> плътен асфалтобетон

тип"А"

Описание на работата
Този ремонт се извършва при следната технологична последователност- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/
профилиране и изравняване е различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0 75 kg/m2- полагане на плътен асфалтобетон тип „А" с дебелина в уплътнено състояние 5 см

за

у ч а с т ъ н ? Т 1 п е ° Г р а Н Й Ч е Н И у Ч а с т ь ц и о т п ъ т н а т а настилка, в които има повреди. Изрязаните
участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и
перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и Р о м 1 2 Р 1 и ш Г у ^ г ь 1
се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с — Z Z I k ^
След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.
еднородна структура.
Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или
П 0 К
повишаване на сценителните му качества чрез полагане на нови пластове
Р ™ > или
Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се пемонтипя
почиства^т п ш х В н и т е * е Ф ™ и и разрушения, изравнява
почиства от прах, кал и други замърсявания.
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Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при i{mt
покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и И '
съобразни с техническите изисквания, посочени а БДСЕИ13108 и частта: -Асфалт1ви
Техническа спецификация - НАПИ".
Т

,ето на
да са
1Тове в

Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящХчасгьий с
оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един р а б й и д е Ж е з
светлата и тъмна част па деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изпскХнията
посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на и ^ "
'
'иоините
проекти
и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на двш,с
'.ето при
извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците ".
Ремонтът на дупки но асфалтовите настилки включва премахване на разрушенХ материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси ^
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва п ъ С ^ з а
работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка,
използва пътна фреза с
Почиствано на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
з а п о Ч В а У ™ ^ ™ В а Н е 1 И Ш е С Т а С В а Л Я К С Т е Г Л 0 6 + 8 1 И Л И р ъ Ч е Н в и б раци°нен валяк. Валирането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 - 20 сш от ремонтираното място. Уплътняването на сГе та тртбва д
Р
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на
s
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2.План за работа
• Технологично фрезоване с деб. 0 - 5 см
• Почистване и напръскване с битум
• Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
• Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

З.Организиране на обекта
Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и
оборудване следва да бъдат складирани на място .
магериали и
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за
извършване на строително монтажните работи.
средства за
Възложителя
осигурява площадката за събирането и натрупването на йтезовано™
количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл Ф р е 3 0 В Ш 0 Т °
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно
Г

н

изпълн

—

абоатГНа

За

б

—
работната

И

ЗДРа

—

площадка

™
на

обекта

»
кат

°

извършване на строително
—
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Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на
2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни ус.
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопас
уда на
работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие .
. 74 от ЗУТ
и Наредба № 2 от 22 март 2004 г, за минималните изисквания за здр
ословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Атмосферни влияния
Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повред,
предизвикани
от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, к
:то не могат да
се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.
Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за
предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.
В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на
определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши
атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.
Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите
условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки
Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на
работата на обекта.
Материали
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително
от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване
Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени
замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват
допълнителни средства от Възложителя.
Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в
момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни
международни стандарти.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните
работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните
сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от
вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите съгласно
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни
актове към него.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще
отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
продукти . Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали
трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат
съгласувани с Възложителя.
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Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения
Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за конт^1
строителните дейности.
Проверка на доставените материали
„
Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените
материали,
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството7
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификащп/с;
отстранят незабавно от обекта.
чи^икации wа е д в а д а с е
Пътно - строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват пЬи казване на
действащите в областта на пътното строителство технически норматавГ
7
^
В
н о р м ш ш

В Р Ш 0 Н Т а МаТерИШШ Щ е 0ТГОва

—

Рят

на

Действащите в страната стандарти to отраслови

Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с ппотокогт от
лицензирана лаборатория за качеството им.
удоешверяват с протокол от
БДС EN I S

0

6

" ™

"0КРИТИе

С£ Ш Г Р а Ж Д а

°Т а С ( 1 ) а л т а б ™

смес

> отговаряща на изискванията в

Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника зя
изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици
Правилника за
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя
протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелинаи 1 е ф н ц " а
К ефИЦИеНТ На
уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/
°
за
™ п , , В 3 е м а н е т ° На —
ад™
лабораторното изпитване става в присъствието на представител
на Възложителя и на посочените от него места.
представител

№ 3 от?бП0Ъ8Л201 П Л ™ ° б е 3 0 П а С И И С И Г н а л и з и Р а о б е к т а > Ч * спазване изискванията на НАРЕДБА
№ J от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване
ш
Р
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр 74 от 21 09 2010 г Г
® Нв
Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изискван™ по техника на
безопастност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда
При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметкаврамкит
на изпълнението на възложената дейност.
рамките
Изпълнителят щс упражнява контрол на качеството в съответствие е нормативните
документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана л а б о р а т о р и я ^ L L
да"
ва и
издава необходимите документи за вложените материали при предаване™ « " б е к т Г н Г в ^ Г е л я
Почистване „а строителната площадка и подготовка за предаване „а обекта н Г и н в е е Х о о а
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Строителната н л о щ ^ к а ср/редава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис
инж. ВмштТашов
Прокурист
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „ЕкостроГАД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков Прокурист
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа
и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ;
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на:
16666,67 (шестнадесет хиляди
шестстотин и шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС и 20 000.00
(двадесет хиляди) лева е включен ДДС.
*3абележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница ~ до 37988,34лв без ДДС
по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4, Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 е.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8, Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево ~ до 31695лв без ДДС
по ОП 10.Асфалтиране ул,№ 5 сЛодслон - до 30210,83лв без ДДС
по ОП П.Асфалтираие ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 е.Смолница - до 66656,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
но ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - $£отленци Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без

< Ш ш ® ш Щ^йщттт,

град
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по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до
50000лв без ДДС
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
• по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
• по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
• по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрпч / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 24. Път DOB 2109 /Ш-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
• по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
• по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
• по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
• по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
X
по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без ДДСч
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по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дсбрснс - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка но ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.И с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ ПОВЮ95/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лсва без ДДС
по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите ог км
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Крьгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лсва без ДДС
по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
но ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладииовци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без

ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
(;/;) по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,ЗЗлева без ДДС
* Когато участник предложи цена по-висока ог осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената
позиция.
II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме
използвали следните ценови показатели:
1. Часова ставка
2. Допълнителни разходи върху труда
3. Допълнителни разходи върху механизацията
4. Доставно-складови разходи
5. Печалба

3,30 лв,/ч,час
100 %
50%
8%
10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и
Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране
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непредвидени от Възложителя видове строителни работи.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.
Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.
Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация,
минимална работна заплата, цени на материали и др,
Към настоящото ценово предложение прилагаме:
7. Количсствсно-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;
Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предла ^ана/цена" на
,Екострой"АД! Попълва се за всяка ОП
/

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник:
(инж.Е.Таск^Ч^
Ч ./У

п

/

С )
[

ОП 7 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица
№1"с.Медово община Добричка
№ по

Видове СМР

мярка

количество

ред
Ремонт на асфалтова настилка
задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване
/ на асф. настилка, подготовка на
основата, попълване с подходящ
материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип
"А" с дебелина в уплътнено състояние 5см
включително всички свързани с това
разходи

м2

единична
цена

обща
стойност

789.142

21.12
Общо:
20%ДДС
Всичко:

16666.67
16666.67

3333.33
20000.00

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество
асфалтова настилка ще положите за 20 000,00лв. с ДДС. Оценката ще се извърши за единична
цена за квадратен метър.

Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова
трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване,
разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на новтнакъл или
биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия,/полагане
на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена-

Прокурист1'
:ИНж. Е. Тасков
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ДОГОВОР

№
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 6 О Б Е К Т : , , Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово,
община Добричка"
Днес

( )

,4f.!.

.. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2
- „Екострой" АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил
Войвода" № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 6 „Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

G

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
30000,00 (тридесет хиляди) лева без ДДС и 36000,00 (тридесет и шест хиляди) лева е
включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол.
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част
от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
под изпъл н ите ля/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IB AN

Societe Generali Expresbank
TTBBBG22
BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са
надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/
календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият
договор.
(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПА СТРАНИТЕ.
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху
качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното
изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в
договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и
съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на
договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от
06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като
предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или
влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на
некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от
констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при
завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения,
строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е
нарушил императивни разпоредби па нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова
сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти
станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата
на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на
информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, а именно 1500,00(хиляда и петстотин) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60
дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3
(три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години,
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили
се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на
четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не
е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни.
В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането
на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността
му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни
дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се
споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на
обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната
площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако
погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го
предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на
страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да
се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани,
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия
или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален
административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на
която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията
на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци,
токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец,
всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата
страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила,
е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,
свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

( )

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и
един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия договор са:
•f Ценово предложение на Изпълнителя;
£ Техническо предложение на Изпълнителя.
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ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

7

0

с т р о и т е л н и

=

r

=

° ™

:

2

"

-™

^

~

-

-

Предложеният гаранционен ерок да бъде съобразен с изискванията на

^бележка:

—

р а б

—

™

=

-

=

—

—
НАРЕДБА

:

г

:

Н

=

=
116
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строителните работи.
Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.
1 1 Г ° Л 0 Г И Ч Н а п о с л е д о в а т е л н о с 1 на строителните ироцеси - трябва д Л ъ д ъ р ж а линеен
график по седмици, разположен във времето представляващ действителните
^
изпълнение на строителните работи до завършване в определения №рок ™
и
последователността при извършване на дейностите.
Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с над
изпълнение на поръчката" на „Екострой" АД ! Попълва се за всяка ОП.
'

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

предложение за

Участник:
(подгаш-и-п^чат)
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Предлаган подход, план за работа й оргаиизацйя
Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на
територията на община Добричка"
4
Обособена позиция 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово

Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на
строителните работи.
Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за
общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени
позиции в документацията.

Описание на обекта.
Обособена позиция 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово

Ремонт
на
асфалтова
настилка
задължително
включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата,
попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително
всички свързани с това разходи
1. Предлаган подход за работа
Ремонт на пътната настилка - изкьрпване на дупки
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по
асфалтовото покритие.
Материали
Щс се използват следните материали:
> трошени камъни с размери от 35^-75 мм
>

битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 k g / т 2 ;

ул. „Стоил Войвода" №30, П.1С. 102,mail: ekostroi@Hnkbg.coin
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261

Г

:•• ? : i4..•.«»... ' . • s

> неплътиа асфалтова смес
> плътен асфалтобетон тип"А"
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване.
шения материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтоьи смеси
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се изпойзва пътна фреза с
работна широчина 0,50 m или 1,0 ш или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 8 t. или ръчен вибрационен валяк. Валирането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 + 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа
спецификация-НЛПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив
съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация - НАПИ "за
анионна битумна емулсия.
Ремонт на пътната настилка - цялостно преасфалтиране
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.
Материали
Следва да се използват следните материали:
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / ш 2 ;
> плътен асфалтобетон

тип"А"

Описание на работата
Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:
- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/
за
профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните
участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и
перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък
се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура.
След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.
Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или
повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.
Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира
като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се
почиства от прах, кал и други замърсявания.
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Изискванията към използваните материали и техноЛОРийтГнй изпълне
влагането на
покритие от асфалтови пластове са същите, както п р и ^ о ^ р строител
!бва да са
съобразни с техническите изисквания, посочени в БДСЕИ 13108 и частта:.^Асфал4бви пластове в
"Техническа спецификация ~ НАПИ".
^
Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с
оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един ркбЬтен ден. През
светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласМ изискваният^
посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдъроюанието на инвестиционните
проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при
извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците".
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси 4
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с
работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 + 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 + 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на
"Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия
за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация НАПИ "за анионна битумна емулсия.
2.План за работа
• Технологично фрезоване с деб. 0 - 5 см
• Почистване и напръскване с битум
• Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
• Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см
З.Оргаиизиране на обекта
Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и
оборудване следва да бъдат складирани на място .
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за
извършване на строително монтажните работи.
Възложителя
осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото
количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно
изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително
монтажните работи.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между
изпълнителя и възложителя.
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Всички гореописани мерки, препоръки и изисквани^се^ират на изисквания(г^й; [Наредба №
2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни jy еловия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
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Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на
работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ
и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Атмосферни влияния
Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани
от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да
се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.
Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършенЧетап за
предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.
В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на
определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши
атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.
Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите
условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.
Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на
работата на обекта.
Материали
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително
от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени,
замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват
допълнителни средства от Възложителя.
Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в
момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни
международни стандарти.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните
работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните
сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от
вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни
актове към него.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще
отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали
трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъда!
съгласувани с Възложителя.
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Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения
,
}
Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на
строителните дейности.
'
Проверка на доставените материали
Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставениУ материали,
сертификати, издадени от Шфедитирани институции или агенции за управление на качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се
отстранят незабавно от обекта.
Пътно - строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват при спазване на
действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.
Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови
нормали.
Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от
лицензирана лаборатория за качеството им.
Асфалтобетоиното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в
БДС EN 13108.
Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за
изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя,
протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на
уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.
Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител
на Възложителя и на посочените от него места.
Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА
№ 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)
Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на
безопастност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките
на изпълнението на възложената дейност.
Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните
документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и
издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.
Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.
След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства,
строителните отпадъщу<5е с б и р а т , натоварват на транспорт и извозват до определеното оi
Възложителя сметище*
Строителната площадка се/предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.
и, е—
Подпис
инж. Емил Тасков
Прокурист
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"Екострой" АД

Линеен график
ОП 6 "Асфалтиране улица №21"с.Владимирово община Добричка

Седмици

Вид СМР
I

II

III

IV

V

VI

VII

IX

VIII

X

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка
на основата, попълване с подходящ материал

/

- битумен разлив

/

- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено
1

състояние 5см включително всички свързани стова разходи

24.04.2015 г.

Прокурист:инж. Емил Тасков,

/
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/
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Ул."Независимост" № 20, централа; 058/600 88Ь; факс: 058/600180;
e-mail: obshtina^dobrichka.bu: web site: www.dobrichka.bg

Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой"АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна-мрежа
и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 30000.00 (тридесет хиляди) лева без ДДС
и 36 000.00 (тридесет и шест хиляди) лева с включен ДДС.
^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
• по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
• по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
• по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
• по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
• по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
• по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
• по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
• по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
• по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
• по ОП Ю.Асфалтиранс ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
• по ОП И.Асфал гиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - де 78333,33лв без ДДС
• по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
• по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
• по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци
Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв б
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по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до
50000лв без ДДС
по ОП 18. Път DOB1108 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 /Ш-293,Иаскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 ЯН - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
но ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лсва без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
но ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник-до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41, Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без
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по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,33лева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолиица/ ООВЮ95/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,33лева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,33лева без ДДС
( \
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лсва без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково ~ 26рон - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 62, Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,33лева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
( /) по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,33лева без ДДС
* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената
позиция.
II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме
използвали следните ценови показатели:
1. Часова ставка
2. Допълнителни разходи върху труда
3. Допълнителни разходи върху механизацията
4. Доставно-складови разходи
5. Печалба

3,30 лв./ч.час
100%
50%
8%
10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и
Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране
на единичните цени на съответните видове СМР/.
Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализнк цени на
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непредвидени от Възложителя видове строителни работи.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението,
Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.
Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация,
минимална работна заплата, цени на материали и др.
Към настоящото ценово предложение прилагаме:
6. Количсетвено-етойнос'ша сметка - Приложение 1 към Образец 16;
Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предларйа р^на" на
,Ллкостпой"АЛ! Попълва се за всяка ОП.

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: С ^ . . ^ ^ ^ М Л Л Щ ^ и ^
(инж.Е.?аскщ\
J
x ^ i p ' S у'

ОП 6 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица
№21 "с.Владимирово община Добричка
№ по

Видове СМР

ред
Ремонт на асфалтова настилка
задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване
/ на асф. настилка, подготовка на
основата, попълване с подходящ
материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип
"А" с дебелина в уплътнено състояние 5см
включително всички свързани с това
разходи

мярка

м2

количество

единична
цена

обща
стойност

1419.111

21.14

30000.00

Общо:
20%ДДС
Всичко:

30000.00
6000.00
36000.00

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество
асфалтова настилка ще положите за 36 000,00лв. с ДДС. Оценката ще се извърши за единична
цена за квадратен метър.
Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова
трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване,
разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на н о в ^ г А л или
биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулдИ?Г полагане
на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена

С)
Прокурист:
инж
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 ОБЕКТ:,, Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище,
община Добричка"
Днес

в град Добрич, ссе сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" №> 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Екострой" АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил
Войвода" № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 4 „Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛРШТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
41666,67 (четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки)
лева без ДДС и 50000,00 (петдесет хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол .
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец №16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IBAN

Societe Generali Expresbank
TTBBBG22
BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са
надлежно извършени.
И. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. Ю.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/
календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият
договор.
(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху
качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното
изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в
договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на
договорената сума /заменителии таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т. 1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и
съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на
договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от
06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като
предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или
влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на
некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от
констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при
завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения,
строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е
нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова
сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти
станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата
на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на
информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, а именно 2083,33(две хиляди осемдесет и три лева и 33 стотинки) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60
дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3
(три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години,
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили
се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на
четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не
е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни.
В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането
на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността
му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни
дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се
споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на
обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната
площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако
погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го
предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на
страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да
се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите па този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани,
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия
или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален
административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на
която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията
на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци,
токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец,
всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата
страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила,
е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,
свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и
един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия договор са:
4 • Ценово предложение на Изпълнителя;
2 • Техническо предложение на Изпълнителя.
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Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.
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Предлаган подход, план за работа и организация
Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и yj
територията на община Добричка"
Обособена позиция 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище

Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на
строителните работи.
Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за
общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени
позиции в документацията.

Описание на обекта.
Обособена позиция 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище
Ремонт
на
асфалтова
настилка
задължително
включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата,
попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително
всички свързани с това разходи
1. Предлаган подход за работа
Ремонт на пътната настилка - изкърпване на дупки
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по
асфалтовото покритие.
Материали
Ще се използват следните материали:
> трошени камъни е размери от 35-75 мм
>

битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 k g / ш 2 ;

>

неплътна асфалтова смес

>

плътен асфалтобетон

тип"А"

ул. „Стоил Войвода" №30, П.1С. 102,mail: ekostroi@Hnkbg.coin
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушени* материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови сме|и
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна А
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва щ > __„
Х
работна широчина 0,50 m или 1,0 ш или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 - 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валира
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 - 20 сш от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа
спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив
съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация - НАПИ "за
анионна битумна емулсия.
Ремонт на пътната настилка - цялостно преасфалтиране
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.
Материали
Следва да се използват следните материали:
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;
> плътен асфалтобетон

тип"А"

4
Описание на работата
Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:
- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/
за
профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните
участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и
перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък
се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура.
След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.
Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или
повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.
Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира
като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се
почиства от прах, кал и други замърсявания.
Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на
покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са
съобразни с техническите изисквания, посочени е БДСЕИ13108 и частта: —Асфалтови пластове в
"Техническа спецификация - НАПИ".
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оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През
светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгла/йо изискванията,
посочени в „ Наредба N9 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдъро/санието на Iинвестиционните
проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при
извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците ".
I/
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с
работна широчина 0,50 ш или 1,0 m или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 * 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 - 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на
"Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия
за разлив съгласно БДС EN 13808 за кагиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация НАПИ "за аниониа битумна емулсия.
2.План за работа
• Технологично фрезоване с деб. 0 - 5 см
• Почистване и напръскване с битум
• Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
• Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

^

З.Организиране на обекта
Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и
оборудване следва да бъдат складирани на място .
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за
извършване на строително монтажните работи.
Възложителя
осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото
количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно
изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително
монтажните работи.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между
изпълнителя и възложителя.
Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба №
2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
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Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за 6e3onacHoCriii труда на
работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
[ QC1
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл 74от ЗУТ
и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
/
1.1.3. Атмосферни влияния
/
Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани
от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да
се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.
Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за
предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.
В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на
определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши
атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.
Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите
условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.
Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на
работата на обекта.
Материали
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително
от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени,
замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват
допълнителни средства от Възложителя.
Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в
момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни
международни стандарти.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните
работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните
сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от
вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни
актове към него.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще
отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали
трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат
съгласувани с Възложителя.
Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения
Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на
строителните дейности.
Проверка на доставените материали
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Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието-._на дост^
i штериали,
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификацщ
:a да се
отстранят незабавно от обекта.
Пътно - строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват прь Опазване на
действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.
Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти' и отраслови
нормали.
I
Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват i Ьротокол от
лицензирана лаборатория за качеството им.
^
Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в
БДС EN 13108.
Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за
изпълнение па строителни и монтажни работи, раздел; пътища и улици.
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя,
протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на
уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.
Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител
на Възложителя и на посочените от него места.
Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА
№ 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)
Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на
безопастност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките
на изпълнението на възложената дейност.
Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните
документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и
издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.
Почистване на строителната шшшадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.
След приключване на стр^елн^-ремоитните работи, строителната площадка се почиства,
строителните отпадъци ©б събирйт, натоварват на транспорт и извозват до определеното от
Възложителя сметище.
Строителната площадка се црбдава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис . .С/..
инж. ЕмШТасков
Прокурист
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Линеен график
ОП 4 " АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 2, 3 и 8 "С.БРАНИЩЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Вид СМР

1

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка,
подготовка на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено
състояние 5см включително всички свързани с това разходи
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Еко строй "АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков • Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа
и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 41666,67 (четирдесет и една хиляди
шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС и 50 000.00
(петдесет хиляди) лева с включен ДДС.
^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул,№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12,Асфалгиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково р^Котленци
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Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
• по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
• по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до
50000лв без ДДС
• по ОП 18. Път DOB1108 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
• по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
• по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
• по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
• по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 24. Път DOB 2109 /Ш-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
• по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
• по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без Д ДС
• по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
• по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
• по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
• но ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
• по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
• по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
• по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
• по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 36. Асфалтиране улици с.Понгригорово - до 18000лева без ДДС
• по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
• по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
• по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
•
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по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / I I — 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вра гарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Крьгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• но ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златии - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• но ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лсва без ДДС
• но ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,ЗЗлева без ДДС
* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената
позиция.
II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме
използвали следните ценови показатели:
1. Часова ставка
2. Допълнителни разходи върху труда
3. Допълнителни разходи върху механизацията
4. Доставно-складови разходи
5. Печалба

3,30 лв./ч.час
100 %
50%
8%
10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК и
Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван приформиране
на единичните цени на съответните видове СМР/.
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Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на
непредвидени от Възложителя видове строителни работи.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.
Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.
Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
( ) придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация,
минимална работна заплата, цени на материали и др.
Към настоящото ценово предложение прилагаме:
4. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;
Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик
„Екострой"АД Попълва се за всяка ОП.

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

о

ОП 4 : КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:" АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 2, 3 и 8 "
С.БРАНИЩЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА
№ по

Видове строителни

работи

мярка

количество

цена

ред

Ремонт на асфалтова настилка задължително
включваща:

1

единична

М2

обща
стойност

20.86

41666.67

ОБЩО
20%
ВСИЧКО

41666.67
8333.33
50000.00

1997.443

-оформяне и профилиране /или фрезоване/ на
асфалтова настилка, подготовка на основата,
попълване с подходящ материал
- битумен разлив
\

- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с
дебелииа в уплътнено състояние 5см
включително всички свързани с това разходи

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество асфалтова
настилка ще положите за 50000лева с ДДС.Оценката ще се извърши на единична цена за квадратен метър.
Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова
трошенокаменна настилка и нова асфалтобетонова настилка задължително да включват: фрезоване,
^съртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане н а ж ж чакъл, валиране,
полагане на по дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, полаган^на п ^ т н а асфалтова смес
и валиране да са включени в единичната цена.
Прокурист:

С / ^ ^ ^
инж. Е. Тасков

Ш щ й ш

% ipft
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ДОГОВОР

№
ЗА О Б Щ Е С Т В Е Н А ПОРЪЧКА
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 3 О Б Е К Т : , , Асфалтиране ул.№ 2,11,14
с.Божурово, община Добричка"
Днес

... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Екострой" АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил
Войвода" № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 3 „Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
48820,84 (четиридесет и осем хиляди осемстотин и двадесет лева и 84 стотинки) лева
без ДДС и 58585,00 (петдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и пет) лева с включен
ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителиа таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол.
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец №16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IBAN

Societe Generali Expresbank
TTBBBG22
BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са
надлежно извършели.
И. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/
календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият
договор.
(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху
качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното
изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в
договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и
съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на
договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от
06Л 2.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като
предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или
влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на
некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от
констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при
завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения,
строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е
нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова
сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти
станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата
на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на
информационните активи.

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойносгга на
договора без ДДС, а именно 2441,00(две хиляди четиристотин четиридесет и един) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60
дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3
(три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години,
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили
се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на
четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не
е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни.
В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането
на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността
му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни
дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се
споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на
обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната
площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако
погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могьл да го
предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на
страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да
се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани,
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия
или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален
административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на
която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията
на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци,
токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец,
всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата
страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила,
е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,
свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и
един за Изпълнителя.
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой" А Д ЕИК/БУЛСТАТ 124035416,

представлявано от инж. Емил Йорданов Тасков

Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ПО Обособена позиция „ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово"
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
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строителните работи.
Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.
4. Технологична последователност на строителните процеси - т р я 1 к д а съАъш а линеен
Z t Z Z e C Z H m c P a 3 n 0 ™ ВЪВ,ВРеМеТ° — а щ
д е й с т в и т е л н и т е ^ ^ ^ н ш ^ ^ ж за
изпълнение на строителните работи до завършване в определения сЗбк катет I
последователността при извършване на дейностите.
^деления срок, както и
Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с н
изпълнение на поръчката" на „ЕкостроГ АД ! Попълва се за всяка ОП

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Предложение за

Участник:
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Предлаган подход, план за работа и о р Ц ^ и з а ц ^
Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и ул^ци на
територията на община Добричка"
Обособена позиция 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово
Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на
строителните работи.
Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за
общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени
позиции в документацията.

Описание на обекта.
Обособена позиция 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово
Ремонт
на
асфалтова
настилка
задължително
включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата,
попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително
всички свързани с това разходи
1. Предлаган подход за работа
Ремонт на пътната настилка - изкърпване на дупки
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по
асфалтовото покритие.
Материали
Ще се използват следните материали:
> трошени камъни с размери от 35^-75 мм
>

битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 k g / т 2 ;

> неплътна асфалтова смес
> плътен асфалтобетон тип"А"

ул. „Стоил Войвода" №30, П.1С. 102,mail: ekostroi@Hnkbg.coin
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване ка разрушени яатериал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови сме
Отстраняване на повредената част от настилката, като се о ф о р \ ^ У щ ^ и л н а Правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да сЬ^ползва йътна фреза с
работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 - 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 - 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническа
спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив
съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация - НАПИ "за
4
анионна битумна емулсия.
Ремонт на пътната настилка - цялостно преасфалтиране
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.
Материали
Следва да се използват следните материали:
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 l e g / т 2 ;
> плътен асфалтобетон тип"А"
Описание на работата
Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:
- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/
за
профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните
участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и
перпендикулярни на оста иа пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък
се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура.
След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.
Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или
повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.
Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира
като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се
почиства от прах, кал и други замърсявания.
Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на
покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са
съобразни с техническите изисквания, посочени е БДСЕИ13108 и частта: —Асфалтови пластове в
"Техническа спецификация - НАПИ".
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Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се и з в ъ ^ е д а н Ь подходящи участъци, с
оглед предприетите технологични операции да приключват в р а м к ^ ^ ^ д и н Ъ а б о т е н ден. През
светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализир^съгМсно изискванията,
посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържаниепючЛ
инвестиционните
проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация Уа^двю/сението при
извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците ".
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с
работна широчина 0,50 ш или 1,0 m или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 - 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108"или на
"Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия
за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация НАПИ "за анионна битумна емулсия.
2.План за работа
• Технологично фрезоване с деб. 0 - 5 см
• Почистване и напръскване с битум
• Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
• Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см
о

З.Организираие на обекта
Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и
оборудване следва да бъдат складирани на място .
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за
извършване на строително монтажните работи.
Възложителя
осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото
количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно
изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително
монтажните работи.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между
изпълнителя и възложителя.
Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба №
2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
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Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания
труда на
работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съЬтаетствие d кл. 74 от ЗУТ
и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания^за здвЦшсловни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работтьГ7
Атмосферни влияния
^
Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани
от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да
се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.
Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за
предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.
В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на
определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши
атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.
Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите
условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.
Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на
работата на обекта.
Материали
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително
от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени,
замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват
допълнителни средства от Възложителя.
Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в
момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни
международни стандарти.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните
работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните
сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от
вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни
актове към него.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще
отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали
трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат
съгласувани с Възложителя.
Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения
Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на
строителните дейности.
Проверка на доставените материали
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Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието ^на доставените /ф^ериали,
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за у ф ^ ^ е н ш на качеството, i
Материали, които не съответстват на изискванията на техничесЪ^спецификацииДедва да се
отстранят незабавно от обекта.
Пътно - строителните работи при изпълнението на поръчката ще се извършват пр^ спазване на
действащите в областта на пътното строителство технически нормативи.
Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови
нормали.
Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от
лицензирана лаборатория за качеството им.
Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в
БДС EN 13108.
Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за
изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжси да представи па Възложителя,
протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на
уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.
Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител
на Възложителя и на посочените от него места.
Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на. НАРЕДБА
№ 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)
Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на
безопастност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките
на изпълнението на възложената дейност.
Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните
документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и
издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.
Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.
След приключване на строително-ремонтните работи, строителната площадка се почиства,
строителните отпадъци се събират, натоварват на транспорт и извозват до определеното от
Възложителя сметище,
Строителната площадка се предава на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис
инж. Емил Тасков
Прокурист
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"Екострой" АД

Линеен график
ОП 3 " АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 2, 11 И 14 "С.БОЖУРОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Вид СМР

Седмици
I

1

II

Ш

IV

V

VI

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка,
подготовка на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено
състояние 5см включително всички свързани с това разходи

24.04.2015 г.

Прокурист:инж. Емил Тасков
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VIII

IX

X

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой"АД, ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков
Прокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа
и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 48820,84лв (четирдесет и осем хиляди
осемстотин и двадесет лева и осемдесет и четири стотинки) лева без ДДС и 58 585,00 (петдесет
и осем хиляди петстотин осемдесет и пет лева) лева с включен ДДС.
^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
по ОГ1 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по ОП Ю.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по ОП П.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
С
по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
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по o n 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 17. Път DOB 1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до
50000лв без ДДС
по ОП 18. Път DOB1108 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19, Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладииовци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 /Ш-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 ЯП - 2702/ Ведрина - Ново Богево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лсва без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,б7лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
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по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул, 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
но ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ ГЮВ1095/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лсва без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Караиелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя ~ до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• но ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,ЗЗлева без ДДС
* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената
позиция.
II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме
използвали следните ценови показатели:
1. Часова ставка
2. Допълнителни разходи върху труда
3. Допълнителни разходи върху механизацията
4. Доставно-складови разходи
5. Печалба

3,30 лв./ч.час
100 %
50%
8%
10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК i
Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван п$ц~формираина единичните цени на съответните видове СМР/.
(\г
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Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на
непредвидени от Възложителя видове строителни работи.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.
Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.
.)

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация,
минимална работна заплата, цени на материали и др.
Към настоящото ценово предложение прилагаме:
3. Количествено-стойиостна сметка - Приложение 1 към Образец 16;
Забележка; Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на
„Екострой"АД! Попълва се за всяка ОП.

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: С ^ Ш ^ Ш г Т
(инж.Еш^кбвХ У~(
X'^'tip^.i ^

ОП 3: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:" АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ № 2,11 И 14 "
С.БОЖУРОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА
№ по

Видове строителни

работи

мярка

количество

ред

1

единична
цена

Ремонт на асфалтова настилка задължително

М2

2338.163

обща
стойност

20.88

48820.84

ОБЩО
20%
ВСИЧКО

48820.84
9764.16
58585.00

включваща:
-оформяне и профилиране /или фрезоване/
на асфалтова настилка, подготовка на
основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с
дебелина в уплътнено състояние 5см
включително всички свързани с това разходи

Забележка: В зависимост от единичната цена, която ще предложите посочете какво количество
асфалтова настилка ще положите за 58585 лева е ДДС.Оценката ще се извърши на единична цена за
квадратен метър.

Е ^ ч к и технологични процеси по цялостното асфалтиране като: фрезоване, разкъртване, натоварване и
превоз на отпадъци, почистване на участъка с въздушна струя, напръскване с битумна емулсия, полагане
на асфалтова смес за изравнителен и износващ пласт и валиране да са включени в единичшГггПаена.
Прокурист:
инж. Е. Тасков
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ДОГОВОР
№

IkL...

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
О Б О С О Б Е Н А П О З И Ц И Я № 2 О Б Е К Т „ Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница,
община Добричка"
Днес

( )

{ ^ . f y . f f ? / . ? . ? в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Екосгрой" АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил
Войвода" № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 2 „Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

С)

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
37988,34 (тридесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 34стотинки)
лева без ДДС и 45586,00 (четиридесет и пет хиляди петстотин осемдесет и шест
хиляди) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши но банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол.
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IBAN

Societe Generali Expresbank
TTBBBG22
BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са
надлежно извършени.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/
календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият
договор.
(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху
качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното
изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в
договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на
договорената сума /замеиителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и
съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на
договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от
06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като
предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или
влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на
некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от
констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при
завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения,
строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е
нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова
сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти
станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата
на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на
информационните активи.

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, а именно 1899,42(хиляда осемстотин деветдесет и девет лева и 42
стотинки) лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60
дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3
(три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години,
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили
се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на
четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие о г изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не
е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни.
В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането
на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността
му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни
дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се
споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на
обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната
площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако
погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го
предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на
страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да
се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани,
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия
или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален
административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на
която и да е от страните но договора; откриването на територията, свързана с реализацията

на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци,
токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец,
всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата
страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила,
е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,
свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.

)

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и
един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия договор са:
-1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2.. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ^/.
ПЕТКО ПЕТКО
Кмет на Община^Мс

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Иоанна Пенева

Съгласували: /
инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Дрбри^

Изготвил:
/
Ели Даскалова
Гл.спецйалист дирекция УТСОСПООС

/
I.

/

/

ИЗПЪЛНИ II
/ЕМИЛХАШВ/
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УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „ЕкостроГ АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416
Прокурист

представлявано от инж. Емил ЙорДанов Тасков,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
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техническо предложение за участие в обявената от Вас
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по Обособена позиция „ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница"
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
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строителните работи.
Приложение - Предлаган подход, план за работа и организация.

4. Технологична последователност на строителните ппонеси
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Приложение: Линеен график.
Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с наяпш> *гйр
изпълнение на поръчката" на „Екострой" АД !
ceZ acta Oil

22.04.2015 г.
(дата на подписване)
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Участник:
(подпйГйтгечнт)
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Предлаган подход, план за работа и ррганизац
Приложеиие към техническото предложение
„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на о б щ и н с ! ^ 1 ^ м ^ й р е ж а и у ици на
територията на община Добричка"
Обособена позиция 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница
Предлагай подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно оУсание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще сеЦ,здаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на
строителните работи.
Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за
общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени
позиции в документацията.

Описание на обекта.
Обособена позиция 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница
Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см
Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с
подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително
всички свързани с това разходи
1. Предлаган подход за работа
Ремонт на пътната настилка - изкърпване на дупки
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по
асфалтовото покритие.
Материали
Ще се използват следните материали:
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;
>

плътен асфалтобетон

тип"А"

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси
Отстраняване иа повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с
работна широчина 0,50 ш или 1,0 ш или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
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Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 - 8 t или ръч^н вибрационен валяк. В/Сшрането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка /байЛжите
застъпват не повече от 15 20 cm от ремонтираното m W ^ ( Г ш ь ^ н я в а н е т о на смест! трМва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Г А
Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно н а З Д С EN 13108 или на 'Ч&хн
спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадащ&^е битумна емулсия за
съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа^опецификация - НА1Щ "за
анионна битумна емулсия.
Ремонт на пътната настилка - цялостно преасфалтиране
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.
Материали
Следва да се използват следните материали:
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;

,ч

> неплътна асфалтова смес
> плътен асфалтобетон

тип"А"

Описание на работата
Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:
- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
.
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/
за
профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане на плътен асфалтобетон тип „А" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните
участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и
перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък
се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура.
След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.
Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или
повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.
Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира
като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се
почиства от прах, кал и други замърсявания.
Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на
покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са
съобразни с техническите изисквания, посочени е БДСЕИ13108 и частта: —Асфалтови пластове в
"Техническа спецификация - НАПИ".
Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с
оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През
светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията,
посочени в „ Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните
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проекти" и „Наредба М 16 от 23,07,2001 г за временш^^тизация
на двшсениОшо при
извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците N
/ Л
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахв&не^на разрушени?/ м а т ^ г а л
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асф&лздви смеси
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна т Щ ^
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фр£Гс
работна широчина 0,50 ш или 1,0 m или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 - 8 t или ръчен вибрационен валяк. ВалДането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка байдажите
застъпват не повече от 15 - 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на
"Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия
за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация НАПИ "за аниоина битумна емулсия.
2. План за работа
• Технологично фрезоване с деб. 0 - 5 см
• Почистване и иапръскване с битум
• Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
• Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

3. Организиране на обекта
Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и
оборудване следва да бъдат складирани на място .
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за
извършване на строително монтажните работи.
Възложителя
осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото
количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно
изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително
монтажните работи.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се съгласува между
изпълнителя и възложителя.
Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба №
2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на
работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ
и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
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Атмосферни влияния
Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че д^-редотврвти повреди, предизвикани
от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се ф о р с ^ ^ р ш ^ с ъ б и т и я , коитс/не мЙат да
се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.
Строителните дейности ще се изпълняват в правилна последователност и до завър
предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.
\
В случаи на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършвг
определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради (лоши
атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.
Г /
Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със същее^у^ащите
условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настийки.
Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на
работата тга обекта.
Материали
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително
от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени,
замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обекта, без да се изискват
допълнителни средства от Възложителя.
Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в
момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни
международни стандарти.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните
работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съответните
сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от
вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни
актове към него.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще
отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали
трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат
съгласувани с Възложителя.
Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения
Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на
строителните дейности.
Проверка на доставените материали
Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали,
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се
отстранят незабавно от обекта.
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Пътно - строителните работи при изпълнението на поръчка^
се извършват при
действащите в областта на пътното строителство технически нормативи:
Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти [и аг#асДО>ви
нормали.
Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверява Ъп^отокоЙ? от
лицензирана лаборатория за качеството им.
Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в
БДС EN 13108.
Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от П р а в и л и ^ за
изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя,
протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на
уплътнение, издаден от л и i визирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.
Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител
на Възложителя и на посочените от него места.
Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА
№ 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)
Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на
безопастност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките
на изпълнението на възложената дейност.
Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните
документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и
издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.
Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.
След приключване на стрсш?елно •емонтните работи, строителната площадка се почиства,
строителните отпадъци
събирг
натоварват на транспорт и извозват до определеното от
Възложителя сметище.
Строителната площадка се п р ^ а в а на Възложителя във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис
инжгЕ-мшгТасков
Прокурист
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"Екострой" АД

Линеен график
ОП 2 "Асфалтиране улица № 1 , 8 , 2" с.Ломница община Добричка

Вид СМР

Седмици

ill

IV

Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см

Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка
на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено
състояние 5см включително всички свързани с това разходи

24.04.2015 г.

Прокурист: инж. ЕмшуТаскоЕ
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Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600180;
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"
obsMina@.dobrichka.ba: web site: www.dobrichka.bg
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой»АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж.Емил ЙордановТасков Прокурист
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Би представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа
и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 37988,34лв. (тридесет и седем хиляди
деветстотин осемдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС и 45 586 00
(четирдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и шест) лева с включен ДДС.
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• по ОП 1. Асфалтиране ул.№ % с.Кршулево - до 43235лв без ДДС
• по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
• по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
• по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
• по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
• по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
• по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
• по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
• по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
• по ОП Ю.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
• по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДДС
• по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
Г\
П0
'
^З.Асфалтиране
№ 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
/
• по ОП 14. Пьт DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци
Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДЙС
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по o n 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
-Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 ~ до
50000лв без ДДС
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 ~ до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път 1ЮВ2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончсво-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 /Ш-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065лв без
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 42, Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без'
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по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
по ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ ООВЮ95/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2брон - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по OII 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
• по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
) по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,ЗЗлева без ДДС
* Когато участник предложи цена по-висока о осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената
позиция.
II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме
използвали следните ценови показатели:
1. Часова ставка
2. Допълнителни разходи върху труда
3. Допълнителни разходи върху механизацията
4. Доставно-складови разходи
5. Печалба

3,30 лв./ч.час
100 %
50%
8%
10 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база СЕК
Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формираме
на единичните цени на съответните видове СМР/.
Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анаш^ни це]
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непредвидени от Възложителя видове строителни работи.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.
Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно
действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.
Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация,
{ ) минимална работна заплата, цени на материали и др.
Към настоящото ценово предложение прилагаме:
2. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;
Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагала цена" на
,Екострой"АД! Попълва се за всяка ОП.
/
у
/

22.04.2015 г.
(дата на подписване)

/
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Участник:
^
(инж.Е.ТайШ^^
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ОП 2 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица № 1 , 8 , 2"
с.Ломница община Добричка
№
по
1

Видове СМР
Изкърпване на съществуваща асфалтова
настилка с дебелина 5см
Ремонт на асфалтова настилка задължително
включваща;
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на
асф. настилка, подготовка на основата,
попълване с подходящ материал
битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с
дебелина в уплътнено състояние 5см
включително всички свързани с това разходи

мярка

коли чест единична
обща
во
цена
стойност

м2

325.776

25.58

8333.34

м2

1416.189

20.94

29655.00

Общо:
20%ДДС
Всичко:

37988.34
7597.66
45586.00

Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества
асфалтова настилка ще изкърпите за 8 333,34 лв. без ДДС и на какви количества ще усилите
основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за 29 655,00лв. без ДДС. Оценката ще
се извърши на еденична цена за квадратен метър като средно аритметично получено от сбора ма
двете еденични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,3, а втората ще бъде умножена с
0.7

Всички технологични процеси по изкърпването като; фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз
на отпадъци, почистване на изкърпваните участъци с въздушна струя, напръскване с битумна
емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.
Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова
трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване,
разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов ч а к а л и
биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия, пйлагайе
на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена
У
/
Прокурист:

С_у

t
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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ОБЕКТ:,, Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево,
община Добричка"
Днес

.

(-.^.'S.^.'^r?.. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852-188, представлявана от Петко Йорданов Петков - Кмет на
Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и
2. „Екострой" АД, ЕИК 124035416, представляван/а/ от Емил Йорданов Тасков ЕГН 4904098045, прокурист, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, улица „Стоил
Войвода" № 30, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".
Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по реда иа ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна
мрежа и улици на територията на Община Добричка", по Обособена позиция 1 „Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево, община Добричка", открита с Решение
№301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение
№479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

(;.)

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни
работи на обект „Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево"
Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от
настоящия договор.
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
43235,00 (четиридесет и три хиляди двеста тридесет и пет) лева без ДДС и 51882,00
(петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и два) лева с включен ДДС, съгласно
Ценовото предложение иа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване
на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и иа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с
подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително
извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите
за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно предавателния протокол.
(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за
негова сметка.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е
част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта
посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и
ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,
ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи
доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка, адрес
BIC
IB AN

Societe Generali Expresbank
TTBBBG22
BG02TTBB94001523848816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са
надлежно извършени.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/
календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване па настоящият
договор.
(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в
предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.
Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху
качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното
изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити
недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в
договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за
изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в
процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на
договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и
съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи
нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на
договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва
качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от
06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда иа изпълнение на отделните видове работи, като
предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на
евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или
влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на
некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от
констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при
завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения,
строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е
нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова
сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти
станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата
на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за
пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол иа
информационните активи.

Ш.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на
договора без ДДС, а именно 2161,75(две хиляди сто шестдесет и един лев и 75 стотинки)
лева.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60
дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение иа строителните работи с повече от 3
(три) работни дни.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение иа договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да удължи срока на банковата гаранция.
Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години,
съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили
се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване па дефектите и
недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласувай с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на
четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.
(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не
е бил длъжен да предвиди или да предотврати с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за
изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни.
В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането
на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет
процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността
му;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни
дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се
споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1%
(един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на
обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство,
конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната
площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако
погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го
предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на
страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да
се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на
Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани,
епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни
действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и
служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия
или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален
административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на
която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията
на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци,
токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец,
всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата
страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила,
е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,
свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство.
Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма за действителност.
Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод
изпълнението иа договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и
един за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.
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От „Екострой" АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от ннж. Емнл Йорданов Тасков,
Прокурист

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска нътна
мрежа и улици на територията на община Добричка"
«щинска пътна
по Обособена позиция „ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево"
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини съоръжения
и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме
ПРЕДЛАГАМЕ:
Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:
1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 календарни дни от датата на надписване
на договора (не - по голям от 70 календарни дни)
надписване
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години от датата на
тяхното приемане от Възложителя.
«дини, от датата на
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Предлаган подход, план за работа и организация
Приложение към техническото предложение

„Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на
територията на община Добричка"
ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево
Предлаган подход, план за работа и организация - трябва да съдържа подробно описание на
предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на
обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на
строителните работи.
Предвидените пътни строителни работи ще се извършват в населените и извън населените /за
общинската пътна мрежа/ места на територията на община Добричка, описани по обособени
позиции в документацията.

Описание на обекта.
ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево
Ремонт на асфалтова настилка между ос. т. 11 и ос.т. 8 задължително включваща:

- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с
подходящ материал
- първи битумен разлив
- полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и
ширина
~ ВТ ° РИ
битумен
разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително
всички свързани с това разходи
Ремонт на асфалтова настилка от ос. т. 8 към ос. т. 2 задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с
подходящ материал
-битумен
разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително
всички свързани с това разходи
1. Предлаган подход за работа
Ремонт на пътната настилка - изкърпване на дупки
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на дупки по
сфалтовото покритие.
'Материали
Щ^сеизползват следните материали:
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 k g / ш%;
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> плътен асфалтобетон

тип"А"

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с
работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане на асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 - 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането
започва, винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 + 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси ще отговарят съответно на БДС EN 13108 или на "Техническо
спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив
съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация - НАПИ "за
анионна битумна емулсия.
Ремонт на пътната настилка - цялостно преасфалтиране
Общи положения
Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.
Материали
Следва да се използват следните материали:
> трошени камъни с размери от 35^75 мм
> битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m2;
> негглътна асфалтова смес
> плътен асфалтобетон

тип"А"

Описание на работата
Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:
- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;
- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2
- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/
за
профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;
- полагане па плътен асфалтобетон тип „А" с дебелина в уплътнено състояние 5 см.
Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните
участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и
перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък
се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура.
След това^ел13щ>лняват необходимите ремонтни работи.
Пренасти-л^нето на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или
'вишаване на сцеотте^шите му качества чрез полагане на нови пластове.
З а д ъ л ж и т е л н с ^ ^ ^ о ю л а г а н е на новите асфалтови пластовс старото покритие се ремонтира
то се отстраняват о т д ^ н й ^ е ф о р м а ц и и и р а з р у ш е ш ш ^ и з р а ш я в а ^ ^ в т ^ е ч ™ му профил и се
очиства от прах, кал ийруги замърсявания.
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Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на
покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са
съобразни с техническите изисквания, посочени в БДСЕИ 13108 и частта: —Асфалтови пластове в
"Техническа спецификация - НАПИ".
Необходимо е дейностите по ремонтните работи ще се извършват на подходящи участъци, с
оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През
светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък ще е сигнализиран съгласно изискванията,
посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти" и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при
извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците".
Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал
до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси
Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя правилна правоъгълна
фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с
работна широчина 0,50 m или 1,0 т или фугорезачка.
Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух
Разстилане иа асфалтовата смес
Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 - 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането
започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите
застъпват не повече от 15 - 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването иа сместа трябва да
завърши преди температурата й да спадне под 90°С.
Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на
"Техническа спецификация-НАПИ" за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия
за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „ Техническа спецификация НАПИ "за анионна битумна емулсия.

2. План за работа
• Технологично фрезоване с деб. 0 - 5 см
• Почистване и напръскване с битум
• Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл
• Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см
• Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см
3. Организиране на обекта
Изпълнителят ще осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и
оборудване слсдва да бъдат складирани на място .
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за
извършване на строително монтажните работи.
Възложителя
осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото
количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Организирането на работната площадка на обекта като цяло се извършва съгласно
зжроаддщята на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително
монтажнитеработи^
/
О р г а н и з М Ш з ^ н а работната площадка на обекта като цяло се съгласува между
йзпълнителя и възложителю.
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Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба №
2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда
Изпълнителят ще спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на
работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ
и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
1.1.3. Атмосферни влияния
Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани
от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да
се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.
Строителните дейности щс се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап за
предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.
В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на
определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати .
Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.
Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши
атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.
Преди да започне работа, Изпълнителят ще се запознае предварително със съществуващите
условия и ще планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите настилки.
Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите настилки по време на
работата на обекта.
Материали
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще се одобрят предварително
от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване. : •
Материалите ще се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени,
замърсени или с нарушени физико механични показатели ще се отстранят от обеюга, без да се изискват
допълнителни средства от Възложителя.
Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните (действащи в
момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни
международни стандарти.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните
лботи е задължение на Изпълнителя. Всички материали ще са придружени със съоФйетните
ртификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от
кожените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
Изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни
цстове към него.
Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще
>тговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба
Y същественйте^изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните
1род|кти". С ъ о т в Б ^ ь щ т о се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали
|трябва да бъдат прЬшуж&ш^ със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат
съгласувани с Възложителя.
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Осигуряване и контрол на качеството
Общи положения
Изпълнителят има установена и поддържа оперативна система за контрол на качеството на
строителните дейности.
Проверка на доставените материали
Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали,
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се
отстранят незабавно от обекта.
Пътно строителните работи при изпълнениеш на поръчката ще се извършват при спазване на
действащите в областга на пътното строителство технически нормативи.
Влаганите в ремонта материали ще отговарят на действащите в страната стандарти и отраслови
нормали.
Марката и качеството на използваните за ремонта материали се удостоверяват с протокол от
лицензирана лаборатория за качеството им.
Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в
БДС EN 13108.
Приемането на завършените ремонти става по реда на глава 21, чл. 165 от Правилника за
изпълнение на строителни и монтажни работи, раздел: пътища и улици.
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя,
протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на
уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория/да се представи копие от лиценза/.
Вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване става в присъствието на представител
на Възложителя и на посочените от него места.
Изпълнителят ще обезопаси и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА
№ 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)
Ремонтните работи ще се извършват при спазване нормативните изисквания по техника на
безопастност, безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
При извършване на СМР изпълнителят ще опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките
иа изпълнението на възложената дейност.
Изпълнителят ще упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните
документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и
издава необходимите документи за вложените материали при предаване на обекта на Възложителя.
Почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на Инвеститора.
След приключване на строшено-ремонтните работи, строителната площадка се почиства
строителните отпадъци се х<ъбиратуЪатоварват на транспорт и извозват до определеното от
Възложителя сметище. /
/
Строителната илощадк^йе п р е ^ а на Възложщеля във вид напълно готов за експлоатация.

Подпис

рнж. Емил Тасков
Прокур

ул. „Стоил Войвода" №30, П.1С. 102,mail: ekostroi@Hnkbg.coin
Техн. секретар: (058) 622 333 Прокурист: (058) 602 261 факс: (058)605 261

Линеен график
ОП 1 "Асфалтиране улица № 2" с.Крагулево община Добричка

Седмици
Ремонт/на асфалтова настилка между ос. т. 11 и ос.т. 8 задължително
включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка
на основата, попълване с подходящ материал
- първи битумен разлив
- полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и
изравняване с различа дебелина и ширина
- втори битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено
състояние 5см включително всички свързани с това разходи

IV

V

VI

Ремонт на асфалтова настилка от ос. т. 8 към ос. т. 2 задължително
включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка
на основата, попълване с подходящ материал
- битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено
състояние 5см включително всички свързани стова разходи

24.04.2015 г.

Прокурист:инж. Емил Тасков
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Образец 16
ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От „Екострой"АД ЕИК/БУЛСТАТ 124035416, представлявано от инж,Емил ЙордановТасковПрокурист

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа
и улици на територията на община Добричка"
по Обособена позиция ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулев
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/
ПРЕДЛАГАМЕ:
I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 43 235.00лв (четирдесет и три хиляди
двеста тридесет и пет лева) лева без ДДС и 51 882.00(петдесет и една хиляди осемстотин
осемдесет и два) лева с включен ДДС.
^Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов
ресурс, който е в размер до:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево - до 43235лв без ДДС
по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница - до 37988,34лв без ДДС
по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово - до 48820,84лв без ДДС
по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково - до 10833,34лв без ДДС
по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово - до 30000лв без ДДС
по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово - до 16666,67лв без ДДС
по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци - до 20833,34лв без ДДС
по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево - до 31695лв без ДДС
по ОП Ю.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
по ОП П.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево - до 78333,33лв без ДД£
Х
по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница - до 66666,67лв без ДДС
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по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково - до 60833,33лв без ДДС
по ОП 14. Път DOB1104 / III - 9701 / Победа - Полк.Минково - Котленци Полк.Свещарово - Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 - до 56833,33лв без ДДС
по ОП 15. Път DOB1095 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Смолница-ЛовчанциП.Иваново от км 0+0 до 13+5 - до 30083,33лв без ДДС
по ОП 16. Път DOB2176 / III - 293 / Крушари - Северци - граница община / Крушари
- Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 - до 66666,67лв без ДДС
по ОП 17. Път DOB1199 / III - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци- граница община
/ Тервел - Добричка / - Бенковски-Владимирово / II - 27 / от км 3+7 до 17+5 - до
50000лв без ДДС
по ОП 18. Път DOBIIO8 / III - 293, Паскалево - Свобода / Росеново-Божуровограница община / Добричка - Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 - до
42500лв без ДДС
по ОП 19. Път DOB2HO / III - 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км
0+0 до 3+4 - до 41666,67лв без ДДС
по ОП 20. Път DOB3101 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Златия-Самуилово - / II - 27 /
от км 0+0 до 10+2 - до 25000лева без ДДС
по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит - Добрич / - Миладиновци-Ловчанци /
DOB1095 / o r км 0+0 до 4+4 - до 41666,67лева без ДДС
по ОП 22. Път DOB2100 / III - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 от
км 0+0 до 9+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 23. Път DOB1071 / II - 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич - Добричка /
- Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 - до 33333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 24. Път DOB 2109 /Ш-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB
1095 - до 20833,ЗЗлева без ДДС
по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 - до
41666,67лева без ДДС
по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бснковски - до 14476,67лева без ДДС
по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина - до 24166,67лева без ДДС
по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа - до 8333,ЗЗлева
без ДДС
по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци - до 12147,50лева без ДДС
но ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево - до 9459,17лева без ДДС
по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина - до 8876,67лева без ДДС
по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия - до 10941,67лева без ДДС
по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци - до 5267,50лева без ДДС
по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 35. Асфалтиране улициЮ и 11 с.Победа - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово - до 18000лева без ДДС
по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци - до 1666,67лева без ДДС
по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник - до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода - до 40065л
з
ДДС
по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево - до 12500лева без ДДС
по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново - до 8333,ЗЗлева без ДДС
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по ОП 42. Асфалтиране ул.1,6 с.Богдан - до 2058,ЗЗлева без ДДС
по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово - до 13333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово -до 8333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене - до 10471,67лева без ДДС
по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово - до 11333,ЗЗлева без ДДС
по ОП 47. Шосировка улици с.Камен - до 16666,67лева без ДДС
по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци - до 3750лева без ДДС
по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово - до 29166,67лева без ДДС
но ОП 50. Път DOB3097 / III - 7105 / Козлодуйци - Смолница/ 0ОВ1О95/ от км 0+0 до
2+4 - до 12500лева без ДДС
)
• по ОП 51. Път DOB3124 / III - 293, Паскалево - Крушари / Свобода - Добрево от км
0+0 доЗ+З - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 52. Път DOB3115 / II - 27, Червенци - Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км
0+0 до 2+2 - до 8333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари - Черна / -Крьгулево от км 0+0 до 4+2 до 12500лева без ДДС
• по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя - до 5000лева без ДДС
• по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2брои - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя - до 3333,33лева без ДДС
• по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя - до 3333,ЗЗлева без ДДС
• по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой - до 1666,67лева без ДДС
• по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя - до 4875лева без ДДС
)
« п о ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя - до 3208,ЗЗлева без
ДДС
• по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой - до 1541,67лева без ДДС
по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя - до 3208,ЗЗлева без ДДС
* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение
предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената
позиция.
II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме
използвали следните ценови показатели:
1. Часова ставка
2. Допълнителни разходи върху труда
3. Допълнителни разходи върху механизацията
4. Доставно-складови разходи
5. Печалба

3,30 лв./ч.час
100%
50%

8%
10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставял
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Building Menager /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране
на единичните цени на съответните видове СМР/.
Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на
непредвидени от Възложителя видове строителни работи.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.
Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно
) действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.
Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се
придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация,
минимална работна заплата, цени на материали и др.
Към настоящото ценово предложение прилагаме:
1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;
Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана
„Екострой"АД! Попълва се за всяка ОП.

22.04.2015 г.
(дата на подписване)
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ОП 1 Количествено стойностна сметка обект:"Асфалтиране улица № 2"
с.Крагулево община Добричка
№
по
ред

1

2

Видове СМР
Ремонт на асфалтова настилка между ос. т. 11 и
ос.т. 8 задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на
асф. настилка, подготовка на основата,
попълване с подходящ материал
- първи битумен разлив
- полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за
профилиране и изравняване с различа дебелина
и ширина
- втори битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с
дебелина в уплътнено състояние 5см включитель
Ремонт на асфалтова настилка от ос. т. 8 към ос.
т. 2 задължително включваща:
- оформяне и профилиране/или фрезоване / на
асф. настилка, подготовка на основата,
попълване с подходящ материал
-битумен разлив
- полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с
дебелина в уплътнено състояние 5см
включително всички свързани с това разходи

мярка

обща
количеств единичн
0
а цена стойност

м2

1384.438

25.21

34901.67

м2

393.825

21.16

8333.33

Общо: 43235.00
20%ДДС 8647.00
Всичко: 51882.00
Забележка: В зависимост от единичните цени, които ще предложите посочете какви количества
асфалтова настилка ще положите за 8 333,33 лв. без ДДС и на какви количества ще усилите
основата като положите цялостно нова асфалтова настилка за 34 901,67лв. без ДДС. Оценката
ще се извърши на еденична цена за квадратен метър като средно аритметично получено от
сбора на двете еденични цени, като първата ще бъде умножена с тежест 0,3, а втората ще бъде
умножена с 0.7
Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова
трошенокаменна настилка и нова асфалтова настилка задължително да включват: фрезоване,
разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и полагане на нов чакъл
или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, валиране, напръскване с битумна емулсия,
полагане на плътна асфалтова смес и валиране да са включени в единичната цена.
Всички технологични процеси по усилването на основата на част от пътя с добавяне на нова
трошенокаменна настилка или неплътна асфалтобетонова смес /биндер/ задължително да
включват: фрезоване, разкъртване, натоварване и превоз на чакъл на депо до пътя, доставка и
полагане на нов чакъл или биндер, валиране, полагане на дребен чакъл, врира^е) напръскване
с битумна емулсия, полагане на плътна асфалтова смес и валиране да ^ / ф щ / Щ ^ ^ ^
единичната цена.
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