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Обект: „Пазарни консултации за Строително -  
монтажни работи за проект с наименование: 

„Строителство на улици от уличната мрежа в град 
Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“



Образец № 1

ДО КМЕТА НА 
ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ1
в пазарни консултации за Строително монтажни работи за проект с наименование:

„Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област 
Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г„ по реда на 
Процедура чрез подбор № BG06RDNPO01-7.001 Улици „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 
селските райони 2014 -  2020 г„ за следните улици:

1. Ул, „ Христо Гюлементов“
......2....Ул. „ Васил Петлешков“......................................................................................................

3. Ул. „ Слави Дишлянов“

Административни сведения:

Наименование на участника: „ЕЛИСТА“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен)

115879797

Седалище и адрес на управление: Гр.Пловдив,

- пощенски код, населено място: 4000

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж: „Васил Соколов“ № 4, ет.2

Адрес за кореспонденция: Г р. Пловдив,

- пощенски код, населено място: 4000

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж: У л. “Цанко Дюстабанов“ 53

Телефон: 032/667169

Факс: 032/667169

E-mail адрес: officefyelista-bg. net
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Образец № 1

Лице за контакт:

Телефон:

|Инж.Стефан Гроцев 

!о899916999
Е

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни 

консултации, чрез събиране на индикативни оферти по Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) за Строително монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици 
от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик", за следните 
улици:

1. Ул. „Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията* 2 за 
закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда3.

2. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

*Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на 
валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с 
условията на представената от него оферта.

3. Към нашата оферта представяме:
- Техническо предложение (Образец № 2);
- Ценово предложение (Образец № 3);
- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя

към Камарата на строителите в България, придружен с валиден талон или еквивалентни 
документи. /

06.02.2019 г. Подпис и печат:.........
(посочва се датата на Име и фамилйяуинж,
издаване на офертата) Длъжност: Управите

! Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния 
представител на оферента или от надлежно упълномощено лице.

2 Запознати сме с условието, че информация за условията за закрила на заетостта и 
условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

3 Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда” е минималният размер на 
заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния 
доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за съответната година.
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ОБРАЗЕЦ № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за Строително -  монтажни работи за проект с 
наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община 
Брацигово, област Пазарджик" но Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г„ 
по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, 
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7,2, „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 
развитие на селските райони 2014 -  2020 г„ за следниз^е улици:

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Ди шля нов“

Подписаният инж.Стефан Неделчев Гроцев
данни по документ за самоличност л.к.№ 641127308, издадена на 20.10.2010 год., от МВР
■“-Тр. Пловдив...............................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място иа издаването) 

в качеството си на Управител 
на „ЕЛИСТА“ ООД гр.Пловдив

(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация, обяснителна записка и количествена 
сметка за настоящото провеждане на пазарни консултации за Строително -  монтажни 
работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град 
Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици 
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 
тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 
от Програма за развитие на селските райони 2014 -  2020 г„ за следните улици:

1. Ул, „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на 
възложителя.
1. В нашата оферта са включени всички разходи, свързани със Строително -  монтажни 
работи, включени в проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в 
град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик” в описания вид и обхват 
съобразно Техническа спецификация, приложени към запитването за оферта.
2. Предлаганите материали, които следва да бъдат вложени за изпълнение на Строително 
-  монтажни работи, включени в проект с наименование: „Строителство на улици от 
улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" отговарят на 
приложените технически спецификации.

06.02.2019 г
(посочва се датата на 
издаване на офертата)

Подпис и печат:
Име и фамидйяуинж. Стефан Гроцев 
Длъжност: У п р ави ^^  гр. Пловдив

/ С а.ииш ор}-•-
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ОБРАЗЕЦ № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от оферент в пазарни консултации за Строително -  монтажни работи за проект с 
наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община 
Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г„ 
по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, 
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 
развитие на селските райони 2014 -  2020 г„ за следните улици:

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

Подписаният инж.Стефан Неделчев Гроцев
данни ио документ за самоличност л.к.№ 641127308, издадена на 20.10.2010 год, от МВР - 
гр. Пловдив

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на Управител 
на „ЕЛИСТА“ ООД, с ЕИК 115879797

(наименование иа оферента)
След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни 
консултации за Строително -  монтажни работи за проект с наименование: „Строителство 
на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г„ по реда на Процедура чрез подбор 
№ BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 
нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 -  2020 г., 
представям нашето ценово:

1. Предлаганите единични цени са подробно описани в приложената количествено- 
стойностна сметка (КСС), представляваща неразделна част от офертата ни.

2, Предлагани цени за Строително -  монтажни работи за проект с наименование: 
„Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област 
Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на 
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 
селските райони 2014 -  2020 г.

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“
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ОБРАЗЕЦ № 3

2.1. Обект: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община 
Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г„

Наименование Стойност в лева без ДДС Стойност в лева с ДДС
„Строителство на улици от 

улична мрежа в град Брацигово, 
община Брацигово, област 
Пазарджик"

389 619,37 467 543,25

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

Приложения:
1. Количествено-стойностна сметка (КСС) - 1 бр

06.02.2019. г.
(посочва се датата на 
издаване на офертата)

Подпис и печат:
Име и фамилия: инж; Стефан Гроцев
Длъжност: Управител

гр. Пловдив

ШСТШ
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ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В ГР.
БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

ВЪЗЛОЖИ ОБЩИНА 
ФАЗА: ТИП
ЧАСТ: ПЪТНА
ОФЕРЕНТ "ЕЛИСТА" ООД - гр.ПЛОВДИВ

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№ Наименование Вид м.ед. к - во
ед.цена 
лв. без 
ДДС

стойност лв. 
без ДДС

стойност лв. 
С ДДС

1 Ул. "Сл. Дишлянов"

1,2 Ул. "Сл. Дишлянов" дължина м 137,30
... 1 074 ОП 70 79 101 567,44 19 1 880 93jVi 6* I  ̂1 и О v j / 3

тротоар 591,00 ........ 52,07 ......30 773,37 36 928,04

2
Ул. "Христо 
Гюлеметов" дължина м 146,10

улица m 2 1 094,00 84,11 92 014,28 110417,14
тротоар m 2 538,00 52,07 28 013,66 33 616,39

3
Ул. "Васил 
Петлешков" дължина м 160,00

улица m 2 1 023,00 84,11 86 049,43 103 259,32
тротоар m 2 627,00 52,07 32 647,89 39 177,47

/кв.м./ 3 391,00 ■ ■

Ооща площ тротоари /кв.м./ 1 756,0» ■ ■ ■ .
Обща стойност улици лева без ДДС 279 631,15

Обща стойност тротоари лева без ДДС 91 434,92
Обща стойност улици +тротоари лева без ДДС 371 066,07

Непредвидени разходи 18 553,30
Обща стойност с вкл. непредвидени разходи лв. без 389 619,37

ДДС 77 923,87
Обща стойност лева С ДДС 467 543,25



ОБЕКТ:"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА
В ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ФАЗА:ТИПОВ ПРОЕКТ
ОФЕРЕНТ :"ЕЛИСТА" ООД - гр.ПЛОВДИВ

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Ул. "Слави Дишлянов"

КОД АСФАЛТОВИ РАБОТИ КД. М Я Р К А к-во
Ед. Цена 
/лева без 

ДДС/

Стойност 
/лева без 
ДДС/

Улична настилка

01.01 ЗЕМНИ РАБОТИ

01.01.01

Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната 
настилка включващо изсичане на дървета, клони и храсти, 
окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци 
както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на 
Надзора

m 2 1 426,00 1,75 2495.50

01.01.02 Премахване на улични бетонови бордюри включително 
всички разходи, съгласно проекта. м 4,30 0,00

01.01.03 Демонтаж на наважна настилка, включително сортиране на 
добитите материали. m 2 1 274,00 3,90 4968,60

01.01.04
Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на 

бордюри на депо, посочено от Визложителя. m 3 127,40 10,50 1337,70

01,01.05

Фрезоване или награпяване на асфалтова настилка, 
включително, натоварване, транспортиране на определено 
растояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно 
проекта.

m 2 10,75 0,00

01.01.06

Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, 
включително натоварване, транспортиране на определено 
растояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно 
изискванията на ТС.

m 3 127,40 13,60 1732,64
01,02 ПЪТНИ РАБОТИ

01.02.01

Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на 
настилката в съответствие е изискванията на Техническата 
спесификация, включително всички свързани с това разходи.

m 2 1274 2,90 3694,60

01.02.02

Изпълнение на основни пластове от зърнести материали 
необработени със свързващо вещество съгласно ТС с 
гранични условия (зърнометрия) съгласувани е Надзора

m 3 254,80 39,00 9937,20

01.02.03
Доставка и полагане на пясък за основа на настилка, 
включително подравняване и уплътняване

m 3 127,40 33,00 4204,20

01.02.04
Направа на паважна настилка с павета от съществуваща 
настилка, вкл. Доставка на до 30% нови павета, включително 
фуги рап е. m 2 1274,00 49,00 62426,00

01.03 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

01.03.01

Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с 
различна ширина, съгласно изискванията на ТС,

m 2 2,10 0,00

01,03.02 1

Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бин. 50/70, 
асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на 
пластове е различна дебелина и ширина, съгласно ТС

т 165,00 0,00 |



01.03.03

Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на 
покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и средно движение 
плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно 
изискванията на ТС с повърхностно активно вещество 
подобрявани) адхезията на битума

m 2 22,45 0,00
01.04 БЕТОННИ БОРДЮРИ

01.04.01
Доставка и полагане на бетонови бордюри е размер 18/35, в 
съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата 
спесификация, включително всички свързани е това разходи. м 37,40 0,00

01.04.02

Доставка и изливане на място на бетон С12/15 (В15) съгласно 

БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спесификация, за 

основа на бордюри 18/35/50, вкл. всички необходими 

материали без армировката и всички свързани с това разходи m 3 168,00 0,00

01.04.03
Пренареждане на каменни бордюри, вкл. доставка на до 50 % 
нови, на бетонова основа, включително всички свързани с 
това разходи м 262,00 37,50 9825,00

01.05 ОТВОДНЯВАНЕ

01.05.01

Корекция пивото па съществуващи ревизионни шахти, 
включително кофраж и всички необходими материали и 
всички свързани с зова разходи.

...... 6р........ 8,00 89,00 712,00

01.05.02

Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, 
включително кофраж и почистване на вертикална и 
хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и 
всички свързани е това разходи.

бр. 4,00 49,50 198,00

01.05.03

Корекция нивото на съществуващи улични спирателни 
кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и 
всички свързани с това разходи. бр. 1,00 36,00 36,00

ОБЩО УЛИЧНА НАСТИЛКА
101567,44

Тротоарна настилка

01.06 ЗЕМНИ РАБОТИ

01.06.01

Разчистване площите в рамките на обхвата на тротоара, 
включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване 
на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и 
свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора

m 2 591,00 1,75 1034,25
01.06.03 Демонтаж на тротоарна настилка m 2 591,00 3,90 2304,90

01.06.05

Изкоп на неподходящ материал от тротоарни площи, 
включително натоварване, транспортиране на определено 
растояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно 
изискванията на ТС.

m 3 118,20 13,60 1607,52
01.07 НАСТИЛКИ

01.07.01

Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на тротоара в 
съответствие с изискванията на Техническата спесификация, 
включително всички свързани с това разходи.

m 2 591 2,90 1713,90

01.07.02

Изпълнение на основни пластове от зърнести материали 
необработени със свързващо вещество съгласно ТС с 
гранични условия (зърнометрия) съгласувани е Надзора за 
тротоарна настилка

m 3 118,20 39,00 4609,80



ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА 
В ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ФАЗА: ТИП
ЧАСТ: ПЪТНА
ОФЕРЕНТ: ПЪТНА

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Уд. "Христо Гюлеметов"

к о д АСФАЛТОВИ РАБОТИ ЕД.
МЯРКА к -в о

Ед. Цена 
/лева без 

ДДС/

Стойност 
/лева без 
ДДС/

Улична настилка

01.01 ЗЕМНИ РАБОТИ
Разчистване площите в рамките на обхвата на 
уличната настилка включващо изсичане на дървета.

01.01.01
клони и храсти, скосяване на тревата и отстраняване 
на всички отпадъци както и свързаните е това 
разходи съгласно инструкциите на Надзора

m 2 1 094,00 1,75 1914,50

01.01.02 Премахване на улични бетонови бордюри 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 308,00 4,30 1324,40

01.01.03
Демонтаж на паважна настилка, включително 

сортиране на добитите материали. m 2 1 094,00 3,90 4266,60

01.01.04
Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа 

на бордюри на депо, посочено от Визложителя. m 3 104,80 10,50 1100,40

01.01.05

Фрезоване или награпяване на асфалтова настилка, 
включително, натоварване, транспортиране на 
определено растояние, разтоварване на депо и 
оформянето му, съгласно проекта.

m 2 0,00 10,75 0,00

01.01.06

Изкоп ма неподходящ материал от уличното платно, 
включително натоварване, транспортиране на 
определено растояние, разтоварване на депо и 
оформянето му съгласно изискванията на ТС.

m 3 109,40 13,60 1487,84
01,02 ПЪТНИ РАБОТИ

01.02.01

Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на 
настилката в съответствие с изискванията на 
Техническата спесификация, включително всички 
свързани с това разходи.

m 2 1094 2,90 3172,60

01.02.02

Изпълнение на основни пластове от зърнести 
материали необработени със свързващо вещество 
съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) 
съгласувани с Надзора

m 3 218,80 39,00 8533,20

01.02.03
Доставка и полагане на пясък за основа на настилка, 
включително подравняване и уплътняване

m 3 109,40 33,00 3610,20

01.02.04
Направа на паважна настилка с павета от 
съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% 
нови павета, включително фугиране. m 2 1094,00 49,00 53606,00

01.03 АСФАЛТОВИ РАБОТИ



ОБЕКТ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ФАЗА:
ЧАСТ:
ОФЕРЕНТ:

"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА
ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ТИП
ПЪТНА
"ЕЛИСТА" ООД - гр.ПЛОВДИВ

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Ул. "Васил Петлешков"

к о д АСФАЛТОВИ РАБОТИ ЕД.
МЯРКА К-ВО

Ед. Цена 
/лева без 

ДДС/

Стойност 
/лева без 
ДДС/

Улична настилка

01.01 ЗЕМНИ РАБОТИ

Л 1 .Л 1  Л 1....................................

Разчистване площите в рамките на обхвата на 
уличната настилка включващо изсичане на дървета, 
клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване
на всички отпадъци както и свързани те с това
разходи съгласно инструкциите на Надзора

m 2 1 023,00 1,75 1790,25

01.01.02 Премахване на улични бетонови бордюри 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 320,00 4,30 1376,00

01.01.03 Демонтаж на паважна настилка, включително 
сортиране на добитите материали. m 2 1 023,00 3,90 3989,70

01.01.04
Превоз на строителни отпадъци от бордюри и 
основа на бордюри на депо, посочено от 
В изложителя. m 3 89,30 10,50 937,65

01.01.05

Фрезоване или награпяване на асфалтова настилка, 
включително, натоварване, транспортиране на 
определено растояние, разтоварване на депо и 
оформянето му, съгласно проекта.

m 2 0,00 10,75 0,00

01.01.06

Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, 
включително натоварване, транспортиране на 
определено растояние, разтоварване на депо и 
оформянето му съгласно изискванията на ТС.

m 3 102,30 13,60 1391,28
01.02 ПЪТНИ РАБОТИ

01.02.01

Пдравняване. оформяне и уплътняване основата на 
настилката в съответствие с изискванията на 
Техническата спесификация, включително всички 
свързани с това разходи.

m 2 1023 2,90 2966,70

01.02.02

Изпълнение на основни пластове от зърнести 
материали необработени със свързващо вещество 
съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) 
съгласувани с Надзора

m 3 200,65 39,00 7825,35

01.02.03
Доставка и полагане на пясък за основа на 
настилка, включително подравняване и уплътняване

m 3 82,30 33,00 2715,90

01.02.04
Направа на паважна настилка с павета от 
съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% 
нови павета, включително фугиране. m 2 1023,00 49,00 50127,00

01.03 АСФАЛТОВИ РАБОТИ



01.03.01

Напрана на втори (свързващ) битумен разлив за 
връзка с различна ширина, съгласно изискванията 
на ТС. m2 0,00 2,10 0,00

01.03.02

Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бин. 
50/70. асфалтова смес за долен пласт на покритието 
/биндер/. на пластове с различна дебелина и 
ширина, съгласно ТС т 0,00 165,00 0,00

01.03.03

Доставка и полагане ма асфалтобетон за износващ 
пласт на покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и 
средно движение плътен с дебелина след 
уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с 
повърхностно активно вещество подобряващо 
адхезията на битума

m 2 0,00 22,45 0,00
01.04 БЕТОННИ БОРДЮРИ

01.04.01

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 
18/35. в съответствие с изискванията на раздел 7300 
на Техническата снесификация, включително 
всички свързани с това разходи.

м 0,00 37,40 0,00
Доставка и изливане на място на бетон С12/15 (В 15) 
съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата 
снесификация, за основа ма бордюри 18/35/50, вкл. 
всички необходими материали без армировката и 
всички свързани с това разходи

01.04.02

m3 4,20 168,00 705,60

01.04.03
Пренареждане на каменни бордюри, вкл, доставка 
на до 50 % пови, на бетонова основа, включително 
всички свързани с това разходи

м 320,00 37,50 12000,00
01.05 ОТВОДНЯВАНЕ

01.05.01

Корекция нивото на съществуващи ревизионни 
шахти, включително кофраж и всички необходими 
материали и всички свързани с това разходи.

бр. 1,00 89,00 89,00

01.05.02

Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, 
включително кофраж и почистване на вертикална и 
хоризонтална тръба, както и всички необходими 
материали и всички свързани с това разходи.

бр. 2,00 49,50 99,00

01.05.03

Корекция нивото на съществуващи улични 
спирателни кранове, включително подмяна па 
охранителна гарнитура и всички свързани е това 
разходи. бр. 1,00 36,00 36,00

ОБЩО УЛИЧНА НАСТИЛКА
86049,43

Тротоарна настилка

01.06 ЗЕМНИ РАБОТИ

01.06.01

Разчистване площите в рамките на обхвата на 
тротоара, включващо изсичане на дървета, клони и 
храсти, окосяване на тревата и отстраняване на 
всички отпадъци както и свързаните е това разходи 
съгласно инструкциите на Надзора

m2 627,00 1,75 1097,25
01.06.03 Демонтаж на тротоарна настилка m2 627,00 3,90 2445,30



01.06.05

Изкоп на неподходящ материал от тротоарни 
площи, включително натоварване, транспортиране 
на определено растояние, разтоварване на депо и 
оформянето му съгласно изискванията на ТС.

m 3 125,40 13,60 1705,44
01.07 НАСТИЛКИ

01.07.01

Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на 
тротоара в съответствие с изискванията на 
Техническата спесификация, включително всички 
свързани с това разходи.

m 2 627 2,90 1818,30

01.07.02

Изпълнение на основни пластове от зърнести 
материали необработени със свързващо вещество 
съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) 
съгласувани с Надзора за тротоарна настилка

m 3 125,40 39,00 4890,60

01.07.03

Доставка и полагане на тротоарна настилка, 
съгласно Проекта в съответствие с изискванията на

включително всички свързани с това разходи.
m 2 627,00 33,00 20691,00

ОБЩО ТРОТОАРНА НАСТИЛКА
32647,89

УПРАВИТЕЛ:
с.^тефан Гроцев

Ф- Пловдив

Аистт


