ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
6600 гр. Кърджали, бул. “България”№41, факс 0361/6 29 68

Решение за откриване на процедурата
№ 1171/10.10.2007 г.

Документация
за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:

“Основен ремонт в бивша детска градина "Ян
Бибиян" в гр.Кърджали”

Съдържание: на документация за участие:
1. Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка;
2. Обявление за малка обществена поръчка;
3. Описание на предмета на поръчката;
4. Технически условия за изпълнение на поръчката;
5. Количествена сметка;
6. Показателите и методиката за определяне оценката на офертата.
7. Образец на офертата с указание за нейната подготовка.
8. Образци на заявление и декларации
9. Проект на договор.

Кърджали 2007 год.
СЪГЛАСУВАЛ:
СТ. ЮРИСКОНСУЛТ:

………………………..
/ Здравко Дедев/
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1. Описание на предмета на поръчката
През настоящата 2007 год. Община Кърджали ще възложи извършване Основен ремонт в
бивша детска градина "Ян Бибиян" в гр.Кърджали. В сградата е възложено извършване на
възстановителни-ремонтни работи и по проект "Стъпка по стъпка - към увереност и пълноценен
живот”
•
•
•
•

Предмет на поръчката са следните видове дейности:
Вътрешни ремонтни работи и подмяна на дограма;
Ел. инсталации;
Част ВиК;
Част ОиВ;

Предвидените видове работи са описани подробно в количествени сметки и са разделени
по обособени позиции.
Предоставена е възможност кандидатите да представят предложение за една или повече
обособени позиции.
Всяка работа включва пълното и завършване във вид, който позволява същата да бъде
приета по изискванията на ПИПСМР. След завършване на работата изпълнителят своевременно
почиства работната площадка и извозва строителните отпадъци.
Изпълнителят задължително спазва технологията на изпълнението на СМР и осигурява
използването на материали отговарящи на стандартите.
При необходимост от временно затваряне на улици, изпълнителят осигурява
необходимата сигнализация и упълномощава длъжностно лице, което да отговаря за състоянието
и целостта и.
В процеса на своята работа изпълнителя трябва да изискванията на съответните ПИПСМР
(правилници за изпълнение и приемане на СМР), при спазване на действащите в страната
нормативни документи, стандарти и изисквания за безопасни условия на труд и опазване на
околната сред, както и всички останали нормативни документи, касаещи изпълнението на
договора.
При причиняване на ПТП и/или щета в резултат на неизпълнение или некачествено
изпълнение предмета на договора, както и на всички нормативни и технически изисквания,
изпълнителят носи пълна имуществена и не имуществена отговорност за причинените вреди и
отговаря за тях пред потърпевшите и застрахователите.
Възложителят си запазва правото да променя видовете и количествата на работите по свое
усмотрение съгласно реалните нужди за тази дейност, в рамките на цената на договора и
съгласно предвидените средства.
Промяната на количествата на даден вид работа не е предпоставка не е предпоставка за
промяна на единичната цена.
Материалите годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката са
собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места в рамките на
района, предмет на поръчката.
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2. Технически спецификации за изпълнение на поръчката.
Възлаганите работи ще се изпълняват в съответствие с изискванията на съответните
ПИПСМР (правилници за изпълнение и приемане на СМР), при спазване на действащите в
страната нормативни документи, стандарти и изисквания за безопасни условия на труд и
опазване на околната среда.
Изпълнените работи ще се приемат след пълното им завършване в съответствие с
изискванията на съответните ПИПСМР, при спазване на действуващите в страната нормативни
документи и стандарти, след представяне фактури и сертификати за качество на вложените
материали и изделия. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия
ще се премахват от и за сметка на Изпълнителя.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Ръководствата на кандидатите са задължени да осигурят необходимото работно
облекло и лични предпазни средства.
2. Работещите в условия на влага, вода и други подобни да ползват гумени ботуши.
3. Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или
преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация се допуска на
работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на
труда.
4. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, не
влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на
авария и то по нареждане на възложителя.
5. Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана.
Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.
6. На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, да има
пълно комплектувана с медикаменти аптечка.
II. РАБОТА С МАШИНИ
1. Работници, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с
инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на
сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и
допустимата скорост на работа на машината и др.
ІІІ. ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
1. Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък
или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства.
2. Пушенето и паленето на огън да става на определени за целта пожаро-обезопасени
места.
3. В случай на пожар, да не се гасят с вода варели с нефт и нефтопродукти и др.
ІV. БХТПО по ВРЕМЕ на ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
При организиране и осъществяване на трудовата дейност при експлоатацията се изпълняват
изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ,бр.37 от 2004год.), Наредба №4 за
знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995),
нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и
работно оборудване.
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Работодателите и лицата, които ръководят и/или управляват трудовите процеси, се
задължават да осигурят и утвърдят инструкции по безопасност, хигиена на труда и пожарна
безопасност (БХТПБ) за отделните видове работни места съгласно изискванията по безопасност
на труда, установени в нормативните актове, стандартизационните документи и паспортите на
работното оборудване.-Наредба 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност,
хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.44 от 1996)
Инструкциите по БХТПБ се изработват в обхват и със съдържание, както следва:
1. правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват
трудовите процеси;
2. изискваната
правоспособност
или
квалификация
на
производствения
персонал;
3. изискванията по БХТПБ преди започване, през време и при прекъсване,
преустановяване и завършване на работата;
4. изискванията по БХТПБ, на които трябва да отговарят ползваните
строителни машини и другото работно оборудване;
5. средствата за индивидуална защита, които трябва да се ползват;
6. други изисквания, които се налагат от конкретните условия на работа;
7. условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за
предотвратяване
и
ликвидиране
на
аварии
и
оказване
на
първа
долекарска помощ при злополука и др.;
8. местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана, за
описанията на сигналите, подавани с ръка, и словесните съобщения, които трябва да
се подават при работа с кранове и повдигателни съоръжения. Ръководителите са
длъжни да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд за всички
работници. Трудови договори могат да се сключват само с лица, които отговарят на
изискванията на Кодекса на труда. В случаите, когато се изисква лицата да са
правоспособни или да имат необходимата квалификация за
съответната работа или работно място, същите трябва да притежават съответния
документ.
Забранява се допускането до работа на лица, които:
1. Не са назначени в съответствие с изискванията ;
2. Не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;
3. Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;
4. Не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки,
лични предпазни средства и обезопасени инструменти;
5. Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се възлага;Са
правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно
място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;
6. Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства;
Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БХТПБ и подлежат на
медицински прегледи по Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински
прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987, изм.бр.65 от 1991 и бр.102от1994год, 78 от 2005г.)и Наредба
5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно
трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ,бр.43 от 2006 г.)
Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични предпазни
средства в съответствие с Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване
на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
(ДВ,бр.46 от 2001 г.)
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V. ЕКОЛОГИЯ
Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на
всички Нормативни актове на законодателството в Р.България в тази област.
При възникване на авариен ремонт и необходимост от извършване на вид работа, която не
е включена в количествената в количествената сметка, следва за нея допълнително да се
представи анализ на цената , който да се съгласува от Възложителя.

3. Показателите и методика за определяне оценката на офертата.
Предложенията ще се оценяват по критериите, посочени в настоящата документация.
Основен критерии за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.
Методиката за класиране на офертите е следната:
Определят се от 0 до 100 точки на всеки кандидат по следната формула:
Т = Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5 , където,
Т1 = Цпmin / Цпкандидат х 50, където Цпmin е най-ниското предложение по критерия “цена
на поръчката”, а Цпкандидат е предложението на кандидата по този критерии.
Ако някои от предложените в предложението цени (или общата цена) изглеждат
изключително ниски, комисията може да изисква подробна писмена обосновка от кандидатите.
Срокът за представяне на обосновката ще бъде 3 работни дни след получаване на искането.
Когато кандидатът не представи в срока писмената обосновка или комисията прецени, че
посочените основания са необективни, съответното предложение се отстранява от участие в
процедурата. Решението на комисията за приемането на писмената обосновка или за
отстраняване на предложението от участие в процедурата незабавно се съобщава на кандидата.
За изключително ниски цени се приемат тези цени, които се отклоняват от средно аритметичната
цена, определена от всички предложения, с повече от 30 %. Когато кандидатът е заявил бъдещо
увеличение на цената, се работи с коригирана цена, равна на заявената цена плюс половината от
цялото очаквано увеличение.
Т2 = Срmin / Сркандидат х 20, където Срmin е най-високото предложение по критерия
“гаранционен срок”, а Гсркандидат е предложението на кандидата по този критерии.
Т3 = Гсркандидат / Гсрmax х 10, където Гсрmax е най-ниското предложение по критерия “срок
за изпълне-ние на месечно Задание”, а Сркандидат е предложението на кандидата по този
критерии.
Т4 = Иккандидат / Икmax х 10, където Икmax е най-високата оценка, дадена от комисията по
критерия “допълнителен икономически ефект от предложението на кандидата”, а Иккандидат е
оценката, дадена от комисията на предложението на кандидата по този критерии.
Критерият “допълнителен икономически ефект от предложението на кандидата” включва
очакваният ефект от: регистрацията на кандидата на територията на общината, предложено
отсрочено плащане, по–нисък процент печалба, допълнителни разходи или доставно – складови
разходи, директен ефект от някоя замяна на материали за ремонта (при условие, че това не води
до влошаване на характеристиките на проекта) и др. подобни.
Т5 = Рескандидат / Ресmax х 10, където Ресmax е най-високата оценка, дадена от комисията по
критерия “ефект от използване на местни ресурси в предложението на кандидата”, а Рескандидат е
оценката, дадена от комисията на предложението на кандидата по този критерии.
Комисията класира кандидатите според броя получени точки-повечето набрани точки
класират съответният кандидат по-напред.
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4. Образец на офертата

До: Община Кърджали

Оферта
от ……………………………………………….………………………….. , кандидат за участие в
процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт в бивша
детска градина "Ян Бибиян" в гр.Кърджали”

Господа,
предлагам нашето участие в конкурса за възлагане на посочената по-горе малка обществена
поръчка при условията, посочени в приложението към тази оферта, за обособена позиция:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
По договора за изпълнение имам (нямам) предложения, посочени в приложението към
офертата.
Валидноста на това предложение е …………. дни от датата на подаването му.
Приложения:
1. Предлагана цена и условия към офертата с информация по критериите за оценка (в отделен
плик).
2. Проекто-договор с (без) предложения към него.
3. Анализи за предложените единични цени.
4. Други документи.

Дата: ……………
гр. ……………….
Кандидат:
…………………………………
/…………………………………………….
……………………………………………../
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Приложение № 1:

Предлагана цена и условия
към предложението на ……………………………………………………………………………. , кандидат за
участие в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт в

бивша детска градина "Ян Бибиян" в гр.Кърджали”
1. Предлагана цена:
Долуподписаният ……………………………………………………………….. предлагам да изпълня предмета на
обществената поръчка за цената …………………………………………….. (словом ……………………………
………………………………………………………………………… лева) съгласно приложената остойностена
количествена сметка и при условията, посочени както следва:
Обособена позиция 1 …………………………………………………….
Обособена позиция 2 …………………………………………………….
Обособена позиция 3 …………………………………………………….
Обособена позиция 4 …………………………………………………….

2. Гаранционен срок:
……………………………… месеца.

3. Срок за изпълнение:
-……………………………… дни за обект ……………………………….на стойност лева без ДДС.
……………………………….дни за започване на работа по Заданието.

4. Допълнителен икономически ефект от предложението на кандидата:
…………………………………………………………………………………………

5. Информация за използване на местни ресурси в предложението на кандидата:
…………………………………………………………………………………………

Допълнителна информация по критериите за оценка на предложението:
1. Ценообразуващи показатели:
1.
2.
3.
4.
5.

Часова ставка ………………
Допълнителни разходи: а) върху труда ………
Печалба …………………….
Доставно-складови разходи ……….
Цена на мсм – съгласно посочената по-долу.

б) върху механизацията ……..

Пояснение: Цените на отделните видове работи да се образуват по натуралните разходни норми на УСН-1979 год. или по
фирмени разходни норми. Същите остават постоянни по време на изпълнението на обекта.
Ценообразуващите показатели ще се използват за образуване на цени на работи, които не са включени в настоящата
документация, но се налага да се извършат във връзка с нормалното експлоатиране на обекта и са предписани от Възложителя. В
този случай се прилагат натуралните разходни норми по УСН-79 год. или при липса на такива-по одобрени от Възложителя
разходни норми.

2. Наличие на квалифициран персонал:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

3. Опит в извършването на подобни дейности:
1.
2.

Прилагам следните референции:
……………………………………………………
……………………………………………………

4. Налична механизация за участие в изпълнението на работите:
1. ==================
2. ………………………..
3. Самосвал …….. т (м3)
4. ………………………..

….
….
….
….

лв./мсм
лв./мсм
лв./мсм
лв./мсм

Указание:

Съгласно текста - остойностена количествена сметка с обяснителна записка, която да изяснява с какви
ценообразуващи показатели са получени офертните цени в остойностената количествена сметка и по кои натурални разходни
норми. Ако натуралните разходни норми са различни от УСН-79 година, то те следва да се приложат като анализи за
образуването на единичните цени, заложени в остойностената количествена сметка. Да се приложи и спецификация с цените на
материалите и общата им стойност, използвани при образуването на единичните цени от остойностената количествена сметка и
анализи за предложените единични цени.

Кандидат:
…………………………………
/…………………………………………/
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4.1. Указания за подготовка на офертата.
При изготвяне на предложението кандидатите могат да получат пояснения от главните
специалисти в Дирекция “АСУТ”, сектор “ИКС” на Община Кърджали.
Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер, посочен в Обявлението за
откриване на процедурата. В случай, че гаранцията за участие е парична сума, тя се внася по
сметка BG 12 SOMB 9130 3333393501, BIC SOMB BG SF, при “Общинска банка” клон Стара
Загора, финансов център Кърджали.
Предложенията ще се оценят по критериите, посочени в Решението за откриване на
процедурата за възлагане. Ако има несъответствие между сумите посочени цифром и словом
водеща е сумата изписана словом.
При посочени гаранционни срокове по - малки от предлаганите, недостатъчен опит или
липса на квалифициран персонал, офертата може да бъде отхвърлена.
В предлаганите цени следва да бъдат включени всички необходими разходи, включително
превоз на материалите. Кандидатът следва да представи анализи за цените и да попълни цени за
всички видове работи, посочени в количествените сметки. Работи, за които кандидатът не е
посочил цена, няма да бъдат заплатени от Възложителя, когато бъдат изпълнени и ще се счита, че
са покрити от други цени в количественo - стойностната сметка. В цените следва да бъдат
включени всички операции или материали, които са необходими за да се завърши даден вид
работа, напр. фасонните части, тъй като те няма да бъдат заплатени от Възложителя отделно или
допълнително и други.
Единичните цени, посочени от кандидата, да се счита че са фиксирани за
продължителността на изпълнение на договора. Те включват и всички мита, данъци и други
налози (без ДДС, което се начислява общо накрая). Ако кандидата има предложение за начин на
изменение на предложените цени, то той следва да бъде посочен конкретно в обяснителната
записка по такъв начин, който да позволява на Възложителя да изчисли прогнозната стойност на
обекта. Възложителят си запазва правото да отхвърли предложение, което не посочва конкретен
начин за изменение на цените по време на строителството на обекта-напр. в зависимост от
инфлацията, но без да е посочена прогнозната и стойност за периода на строителството и други.
Възникналите по време на строителството допълнителни СМР ще бъдат възлагани и
договаряни по условията от проекто-договора за строителство, но в размерите на приетото
предложение за стойност, в сключеният договор.

А. Документи за участие в процедурата на възлагане:
Кандидатите да отговарят на условията по чл.47 от ЗОП и да са представили следните
документи:
1. Заявление за участие в процедурата чрез открит конкурс с приложени:
а) заверено копие от съдебно решение за регистрация на участника
б) удостоверение за актуално състояние – заверено копие за участие, оригинал при
подписване на договора..
в) декларация за липса на обстоятелствата по Чл.47, ал.1 от ЗОП.
г) списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела
на тяхното участие (ако има подизпълнители).
д) оферта и Приложение №1 по образците.
2. Оригинален документ за внесена гаранция
3. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по Чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, по
приложените образци
3.1.Удостоверение от съда по местоседалището на търговеца, че не е обявен в
несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност - заверена декларация
за участие, оригинал при сключване на договора.
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3.2.Удостоверение от фирмено отделение на Окръжният съд по месторегистрация на
търговеца, че не е в производство по ликвидация - заверена декларация за участие, оригинал при
сключване на договора.
3.3.Удостоверение от НАП на кандидата, че няма парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължение към осигурителни фондове
- заверена декларация за участие, оригинал при сключване на договора.
3.4.Удостоверение, че кандидата няма задължение към осигурителни фондове - заверена
декларация за участие, оригинал при сключване на договора.
3.5.Декларации или удостоверения от съответното бюро за съдимост към съответният
Районен съд-свидетелство за съдимост, че относно кандидата са налице следните обстоятелства:
а. не е лишен от правото да осъществява търговска дейност.
б. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление против
финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари, за
престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или
против стопанството, освен ако не е реабилитиран.
Забележка: Преди подписване на договора за обществена поръчка кандидатът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи посочените по-горе документи /от т.3.1. до т. 3.5./ в
петдневен срок в оригинал.
Внимание: Посочените по-горе изисквания се отнасят и за управителите или
членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица за техните представители в съответният управителен орган.
4. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда
съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10.
5. Декларация относно спазването на правилата по охраната на труда, по пожарната
безопасност и по безопасността на движение по пътищата при изпълнението на обществената
поръчка.
6. Документ за данъчна регистрация, в т.число и по ДДС.
7. Доказателствата за икономическото и финансово състояние на кандидата, изброени в
Чл.50 от ЗОП, а именно: счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите от предходната
година, информация за обема на строителството, в това число и по обекта на поръчката за
последните три години, налични застраховки за професионална отговорност.
8. Доказателствата за техническите възможности и квалификацията на кандидата,
изброени в Чл.51 от ЗОП (вкл. декларация, съдържаща списък на договорите за строителство и
строителните обекти, въведени в експлоатация през последните три години с лица за контакт за
проверка на декларираните обстоятелства ; списък на персонала, който ще участва в
реализацията на обекта ; списък на наличната механизация за изпълнението на обекта с данни за
състоянието, годината на производство и собствеността ; сертификати за сертификация по
качеството, документите по Чл.51, ал.1, т.6, 7 и 8).
9. Декларация, че е запознат с условията за участие в процедурата и с характеристиките на
обществената поръчка.
10. Ксерокс копие от регистрацията по Булстат (картата).
11. Копие от задължителна застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал.1 от
ЗУТ.
12. Документ за закупена тръжна документация – оригинал.
13. Документ за липса на задължения към Община Кърджали - оригинал.
14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
кандидата.

Забележки:
а) Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените документи се
представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
б) Ако кандидатът ще използва подизпълнители, това трябва да бъде посочено в предложението
и подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основният
кандидат.
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Внимание: Всички представени документи следва да бъдат оригинали, или ако са
ксерокс копия, те трябва да са или нотариално заверени или заверени ”вярно с оригинала”,
подпис и мокър печат на кандидата.
Внимание: При непредставяне на някои от горепосочените документи (или ако той не е
заверен), комисията може да отстрани от участие съответният кандидат.
Внимание: Кандидатът задължително се отстранява от участие в процедурата за
възлагане на малката обществена поръчка при наличието на условията по Чл.21, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
В. Изготвяне на офертата и други данни:
Всички документи свързани с офертата и възлагането на поръчката се изготвят на
български език.
Г. Място, срок и начин за подаване на офертата:
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост от кандидата
или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка, което да бъде получено в срока по обявата към решението за откриване на
процедурата. Върху плика се посочват: адрес за кореспонденция, телефон и по възможност-факс
и електронен адрес.
Ако пликът не е запечатан и обозначен, както е указано, възложителят не носи
отговорност за размествания и преждевременно отваряне на предложението.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се
издава документ. Оферта, представена след изтичане на крайният срок, не се приема от
възложителя. Не се приема и предложение в плик не запечатан, прозрачен или с нарушена
цялост. Такава оферта незабавно се връща на кандидата и това се отбелязва.
Срокът на валидност на предложенията е съгласно обявата за участие. Представените
оферти не се връщат на кандидатите.а в регистъра.
Внимание: Предлаганата цена се поставя в отделен, запечатан плик, обозначен с надпис
”Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. В този плик следва да се поставят
остойностените количествени сметки и другите показатели по Приложение №1 към
Предложението.

Д. Отваряне на предложенията: Съгласно изискванията на ЗОП и Наредбата за
възлагане на малки обществени поръчки.

Е. Оценка и сравняване на офертите:
По критериите, посочени по-горе.

Ж. Известие за спечелило предложение и подписване на договор:
Офертиращите ще бъдат писмено уведомени или по друг обичаен начин, за резултатите от
класирането на кандидатите, в предвидения от ЗОП и НВМОП срок.
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4.2. Образци на Заявление и декларации.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният

…………………………………………………………….……………

/име, презиме, фамилия, адрес/, притежаващ лична карта № ………………………..,
издадена на ..…………….. от МВР- ……………….……. , с ЕГН …………………………. , в
качеството си на …………………………………… /физическо лице, управител или член на
управителен

орган

на

юридическото

лице/

на

……………………………………..

…………………….. със седалище и адрес на управление ………………………..………
………………………………………………………… БУЛСТАТ ……………………………….
основание

………………..…………

…………………………………………….

на

/съдебно

решение, пълномощно/ с настоящето

ЗАЯВЯВАМ

1. Желая да участвам в процедурата на възлагане на обществената поръчка с
предмет:
……………………………………….…………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………

град Кърджали
…………. 2007 год.
Подпис:
……………………..
/име, подпис/
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ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /- ната/
издаден на

с лична карта №
от

, с ЕГН

в качеството ми на представляващ

,
,
-

кандидат за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект:

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата,
данъчната или осигурителната система, вкл. и изпиране на пари по чл.253-260 от
НК,подкуп по чл.301-307 от НК,участие в организиране престъпна група по чл.321 и чл.321а
от НК, престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК, престъпление против
стопанството по чл.219-252 от НК.
2. Кандидатът

, който представлявам:

- Не е обявен в несъстоятелност ;
- Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
3. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност.

г.
Декларатор:
_____________________________________________________________________
Забележка:
1

Декларацията се попълва от управителите на кандидата, съответно от всички членове
на управителните органи на кандидата, а в случай, че има членове юридически лица – от
представителя на юридическото лице в съответния орган.
2
Ако кандидатът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка,следва при
подписване на договора да представи оригинални документи от съответните компетентни
органи за обстоятелствата
по т. 1 и 2 от настоящата декларация.
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ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/

с лична карта №

, издаден на

от

, с ЕГН

, в качеството ми на представляващ
- кандидат за участие в открит конкурс за възлагане на малка
обществена поръчка с обект:

Д Е К Л А Р И Р А М:
Кандидатът

, който представлявам:

1. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно
споразумение с кредитори по смисъла на чл.740 от ТЗ или съгласно националните
закони и подзаконови актове
2. Не е лишен от право да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата.;
3. Няма парични задължения към държавата или към общината смисъла на чл.
162,ал.2 от Данъчния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган.
4. Член на управителния или контролен орган, както и временно изпълняващ такава
длъжност, не е свързано лице пи смисъла на & 1 от Закона за държавния служител
с

възложителя

или

със

служители

на

ръководна

длъжност

в

неговата

администрация.
г.
Декларатор:
_____________________________________________________________________
Забележка:
1

Ако кандидатът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка,следва при
подписване на договора да представи в оригинал документи от съответните компетентни
органи за обстоятелствата от настоящата декларация.
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният …………………………………………………………….……………
/име, презиме, фамилия, адрес/, притежаващ лична карта № ………………………..,
издадена на ..…………….. от МВР- ……………….……. , с ЕГН …………………………. ,
в качеството си на …………………………………… /физическо лице, управител или
член на управителен орган на юридическото лице/ на ……………………………………..
…………………….. със седалище и адрес на управление ………………………..………
………………………………………………………… БУЛСТАТ ……………………………….
на основание ………………..………… ……………………………………………. /съдебно
решение, пълномощно/ с настоящето

ДЕКЛАРИРАМ

че при изпълнението на обществената поръчка с предмет ………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
ще спазвам правилата по охрана на труда, правилата по пожарната безопасност и
правилата по безопасността на движението по пътищата.

град Кърджали
…………. 2007 год.
Декларатор:
……………………..
/име, подпис/
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният …………………………………………………………….……………
/име, презиме, фамилия, адрес/, притежаващ лична карта № ………………………..,
издадена на ..…………….. от МВР- ……………….……. , с ЕГН …………………………. ,
в качеството си на …………………………………… /физическо лице, управител или
член на управителен орган на юридическото лице/ на ……………………………………..
…………………….. със седалище и адрес на управление ………………………..………
………………………………………………………… БУЛСТАТ ……………………………….
на основание ………………..………… ……………………………………………. /съдебно
решение, пълномощно/ с настоящето

ДЕКЛАРИРАМ
1. В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.
2. Запознат съм с условията за участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка с предмет ………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Запознат съм с характеристиките на обществената поръчка с предмет ……
……………………………………………………………………………………………………

град Кърджали
…………. 2007 год.
Декларатор:
……………………..
/име, подпис/
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Приложение №5.
Проект

ДОГОВОР
№…………………
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО
Днес …………...2007 год., в гр. Кърджали между:
1.ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, бул.”България”№41, с адрес: гр. Кърджали, бул.
”България”№41, дан. № 1096900011 и Булстат 000235920 Ю, представлявана от инж.ХАСАН АЗИС –
Кмет на Общината, наричана по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
и, от друга страна
2. …………………………………………………, със седалище гр. …………………….……,
ул.……………………………………, тел: ..……, регистрирано с Решение № …… год. по фирмено
дело № …………год. по описа на Окръжен съд гр. ………………, Булстат № . ………………,
представлявана от ………………………………………………………с ЕГН ……………………………,
наричан по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, след проведената процедура по реда на НВМОП по Заповед №
……………. год. и приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на основание
Заповед № …………2007 год. за определяне изпълнител на поръчката, се сключи този договор за
следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строителството на
обект ”………………………………………………………………………………………………………”,
сам или и с други подизпълнители, за чиято работа отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на свой риск и
със свои сили и средства. Строителството ще се изпълни в съответствие с представеният от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работен проект, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще изпълни изцяло необходимите видове
работи, описани в документацията за участие в Процедурата и неговото Предложение, при спазване
на всички изисквания и условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и Правилниците за изпълнение и
приемане на строително-монтажните работи (ПИПСМР) и всички нормативни документи в
Република България.
1.2 За изпълнение на поетите задължения се допуска привличане на подизпълнители от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обем, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до размерите, определени в ЗОП.
1.3. Материалите годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката са
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се депонират на указаните от него места.
II. ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.
2.1 Всички функции на инвеститорският контрол, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще изпълнява, ще
се възложат на ………………- ………………………… сектор ”Инвеститорски контрол и
строителство” и на ………………………….. - ……………………………. сектор “Транспорт и
безопасност на движението” при Община - Кърджали.
2.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и лицето, упражняващи инвеститорски контрол, имат право да дават
нареждания, целящи да обезпечат качественото и срочно изпълнение на договорните задължения.
III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ.
3.1 Цената на договорените работи, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на поръчката, възлиза на …………. лева с ДДС и няма да
бъде надвишавана.
3.2 Цените на отделните видове строително-монтажни работи са тези, посочени в
Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и те остават неизменни до завършването на работата по обекта.
В случай, че се наложи да се заменят отделни видове работи с нови видове работи, невключени в
предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но без да се увеличава общата стойност на договорените работи
по настоящият договор, то те ще се остойностяват и заплащат по натуралните разходни норми
съгласно УСН-79 г. и показатели и цени на материалите от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Размера на работите се уточнява със Заданието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, оформено по Образеца, което се
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съставя при започването на изпълнението на настоящият договор и на всяко 15-то число до края на
2007 година.
3.3 Заплащането на изпълнените работи ще се извърши след пълното им приключване,
доказано със съставянето на Акт (отчет) за извършените работи, подписан двустранно от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и със съставянето на протокол от страните по Договора за
приемането на завършените СМР, предмет на настоящият Договор. Акта за извършените от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи ще се изготвя не по – късно от 15-то число на следващия месец и ще се
комплектова с подробни количествени сметки и фактури за закупените материали, когато стойността
им надвишава 1% от стойността на настоящият Договор, а при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -и с
други документи, доказващи цените на работите и качеството на вложените материали, включени в
отчета.
3.4 При окончателното плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да направи корекции или изменения в
отчета за плащането, както и да намали цената на такава работа, която не е изпълнена в съответствие
с условията на Договора и приложенията към него.
3.5 За гарантиране на договорните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и като гаранция за добро
изпълнение на договора ще служат гаранцията за участие в процедурата и внесената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция в размер на 3% от стойността на възложените работи (с ДДС).
3.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава тази гаранция 12 (дванадесет) месеца след подписването
на протокола за приемане на работите, (в който се отразява и гаранционният срок), предмет на
договора.
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ.
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договорените видове работи за срока, който е
указан в неговото Предложение и да започне работа по обекта в срок до 3 дни след влизане в сила на
настоящият Договор.
4.2. Ако по някаква причина, която не дава основание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за удължаване на
срока за изпълнение, ходът на изпълнението е много бавен, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да вземе
необходимите мерки за ускоряване на хода на изпълнението, така че той да съответства на срока на
завършване. При неспазване на срока на изпълнение и във връзка с горната разпоредба,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с определен срок за прекратяване на
договора и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не направи необходимото -- да прекрати договора и задържи
гаранцията.
4.3. Изпълнението на работите се счита за приключено с подписването на двустранен
констативен протокол за приемане на договорените работи.
V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
5.1 Гаранционният срок започва да тече от датата на завършване на обекта и съгласно
предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на …….. месеца, и започва да тече от датата на
завършване на обекта, документирано с подписан без забележки относно качеството на изпълнение
протокол между инвеститорският контрол на обекта, представител на експлоатацията на обекта и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.2 Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за негова сметка.
5.3 За проявените дефекти през гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 работни дни, след получаване на писменото уведомяване,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се задължава да започне работа по
отстраняването на дефектите в минималния технологично необходим срок.
5.4 При неизпълнение на задълженията, визирани в т.5.3 от настоящия договор, от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наема други лица срещу заплащане по пазарни цени за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да извърши проверката на отчета за плащане и на фактурата в
срок не по-дълъг от 10 календарни дни от тяхното представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши промени във формата и вида на работите и на някоя
част от тях, които по негово мнение са необходими за по-доброто изпълнение на обекта, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да приеме, но без да се променя стойността на договора.
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6.3. В случай на бедствия, аварии и други, възникналите непредвидени работи, които са пряко
свързани с безопасността на движението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възлага и устно, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да изпълни нарежданията. Възложените по този начин работи се отразяват
в допълнително задание в рамките на цената на договора и съобразно предвидените средства.
6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в рамките на своите права да упражнява цялостен и непрекъснат
контрол при изпълнение на работите и при необходимост и по свое усмотрение да упражнява
лабораторен контрол на влаганите материали и качеството на извършените работи.
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да изпълни качествено, в технологична последователност и
в договорения срок работите-предмет на този договор.
7.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да съхранява и опазва строителните материали и
изпълнените строителни работи до приемането на обекта.
7.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на
договора по начин, който няма да препятства нормалното осъществяване на работите.
7.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да спазва мероприятията по опазване на природната среда,
да отстранява от обекта излишните материали, както и да опазва околните терени, с оглед да се
избегнат щети на държавни и частни имоти, произтичащи от неговите методи на работа.
7.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури условия за безопасна работа, съгласно с
изискванията на нормативните актове по охрана на труда, по пожаро-безопасността и по
безопасността на движението.
7.6 Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушения от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т.7.4 и т.7.5 от договора и за вреди нанесени на трети лица, от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка.
7.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предаде обекта почистен и годен за експлоатация.
7.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове
и условия.
VIII САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.
8.1 При неизпълнение на задълженията по настоящият договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0.3% за всеки просрочен ден от стойността на договора, а също така носи
отговорност за причинените вреди, съгласно гражданското законодателство на Република България.
8.2 В случай на неизпълнение, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на посочените в гл.VII от
настоящия договор задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след изпращане на уведомително
писмо, да прекрати договора.
IХ. ИЗМЕНЯНЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
9.1 При прекратяване на този договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
задържа гаранцията за изпълнение.
За неуредените в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско
законодателство.
Настоящия договор се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните и един за съхранение в отдел ”Правен” при Община Кърджали.
Неразделна част от Договора е Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с описанието на работите.
Банковата с/ка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: ……………………………………… при ……………………….
ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………………
( инж. Хасан Азис Кмет на Община Кърджали)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………
( ……………………………..
…..………………………….)

Главен счетоводител: ………………..
(Валентин Иванов)
Старши юристконсулт: ………………..
(Здравко Дедев)
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КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за обект: "Дневен център за деца с увреждания в бивша детска ясла "Ян Бибиян" в кв.Студен
кладенец, Община Кърджали"
І.
Пози
ция

Вид работа

Ед.
мярка

Колво

Ед.
Цена

Обща
цена

1

2

3

4

5

6

1

ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНА ДОГРАМАПРОЗОРЦИ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ РVС
ДО 1/3 ОТВАРЯЕМИ ЧАСТИ
ИЗКЪРПВАНЕ ПО СТРАНИЦИ ДО 15 СМ ВЪТРЕШНО
ИЗКЪРПВАНЕ ПО СТРАНИЦИ ДО 15 СМ ВЪНШНО
Всичко:

м2

326

м2

326

бр

694

бр

694

Вид работа

Ед.
мярка

Колво

Ед.
Цена

Обща
цена

2

3

4

5

6

бр

350

бр

460

бр

24

бр

7

бр

4

бр

2

бр

4

бр

5

бр

11

м

750

м

230

м

880

м
м
м

18
18
36

м

24

м
м

20
64

2
3
4
ІІ.
Пози
ция
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Доставка на алуминиеви радиатори с
висичина 300 мм в бр. глидери
Доставка на алуминиеви радиатори с
висичина 500 мм в бр. глидери
Комплексен монтаж на алуминиеви
радиатори до 10 глидера, вкл. вентили и
обезвъздушител
Комплексен монтаж на алуминиеви
радиатори до 20 глидера, вкл. вентили и
обезвъздушител
Комплексен монтаж на алуминиеви
радиатори до 30 глидера, вкл. вентили и
обезвъздушител
Доставка и пълно окомплектоване на
колекторна кутия 4 изхода
Доставка и пълно окомплектоване на
колекторна кутия 5 изхода
Доставка и пълно окомплектоване на
колекторна кутия 6 изхода
Монтаж на колекторна кутия
Доставка и монтаж на многослойна тръба
ф16х2мм
Доставка и монтаж на многослойна тръба
ф18х2мм
Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф23
мм
Доставка и монтаж на гофрирана тръба 1/2"
Доставка и монтаж на гофрирана тръба 3/4"
Доставка и монтаж на гофрирана тръба 1"
Доставка и монтаж на гофрирана тръба 1
1/4"
Доставка и монтаж на черна тръба 1 1/2"
Доставка и монтаж на черна тръба 2"
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19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Хидравлично изпробване на тръби до 100м
Топлинна проба на радиатори
Топлинна изолация от минерална вата с
покритие от Алуминиево фолио по тръби
3/4"
Топлинна изолация от минерална вата с
покритие от Алуминиево фолио по тръби 1"
Топлинна изолация от минерална вата с
покритие от Алуминиево фолио по тръби 2"
Двукратно боядисване на тръби с блажна
боя
КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
Доставка и монтаж на водогреен котел,
комплект с нафтова горелка, с отоплителна
мощност 150 квт
Доставка и монтаж на бойлер 800л с една
серпентина
Доставка и монтаж помпа за монтаж на
тръба, дебит 6,5 л/сек, напор 4м в.ст.
Доставка и монтаж помпа за монтаж на
тръба, дебит 0,8л/сек, напор 1м в.ст.
Направа и монтаж на водоразпределител
ф200, L=2300
Доставка и монтаж термометър
Доставка и монтаж маномометър
Доставка и монтаж фланец ф40мм
Доставка и монтаж фланец ф65мм
Доставка и монтаж фланец ф80мм
Доставка и монтаж шибър 1 1/4"
Също но ДУ 40
Също но ДУ 65
Доставка и монтаж на воден филтър 1 1/4"
Също но ДУ 40
Доставка и монтаж на възвратна клапа 1
1/4"
Също но ДУ 40
Доставка и монтаж напредпазен вентил 1"
Направа и монтаж на фукс за котел от черна
ламарина 2мм
Конструкция за укрепване
Доставка и монтаж на черна тръба 1"
Доставка и монтаж на черна тръба 1 1/4"
Доставка и монтаж на глазки черни колена
ф89
Доставка и монтаж на черна тръба ф76
Доставка и монтаж на дренажен кран 1/1"
Доставка и монтаж на автоматичен
обезвъздушител с клапан
Доставка и монтаж на автомат за допълване
Хидравлична проба за тръби до 100мм
Топлинна изолация от минерална вата
б=30мм с покритие от алуминиево фолио по
тръби 89"

м
бр

1 160
58

м

18

м

6

м

22

м

16

бр

2

бр

1

бр

2

бр

2

бр

1

бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр

2
2
12
8
4
6
6
4
2
2

бр

2

бр
бр

2
2

кг

50

кг
м
м

150
12
24

бр

28

м
бр

48
8

бр

11

бр
м

1
84

м2

80
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54
55
56

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
ІІІ
Пози
ция
1

Топлинна изолация от минерална вата
б=30мм с покритие от алуминиево фолиона
фукса и водните колектори
72 часова проба на котелната инсталация
Доставка и монтаж на осов вентилатор с
дебит 2000 м38ч
НАФТОВО СТОПАНСТВО
Направа бетонов фундамент на резервоар
10м3
Доставка и монтаж на резервоар за нафта
10м3
Доставка и монтаж на филтър
Доставка и монтаж наливна фуния ф80
Доставка и монтаж на отдушник 1 1/2" с
огнепреградител
Доставка и монтаж нивопоказател
Доставка и монтаж магнетвинтил 1"
Доставка и монтаж шибър 1/2"
Доставка и монтаж шибър ДУ 25
Доставка и монтаж шибър ДУ 50
Доставка и монтаж фланец ф25
Доставка и монтаж фланец ф40
Доставка и монтаж фланец ф80
Доставка и монтаж безшевна тръба ф20
Доставка и монтаж безшевна тръба ф48
Доставка и монтаж безшевна тръба ф89
Хидравлична проба за тръби до 100мм
Стоманена конструкция за укрепване
ПЕРАЛНЯ, СУШИЛНЯ И ГЛАДАЧНА
Доставка и монтаж автоматична перялня за
10кг
Доставка и монтаж сушилни машини
Доставка и монтаж гладачни преси
Доставка и монтаж на осов вентилатор 2000
м3 с щорапарат
Всичко:

м2

12

бр

1

бр

1

м3

2

бр

1

бр
бр

1
1

бр

1

бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
м
м
м
бр
кг

1
1
5
2
2
2
2
6
20
12
48
1
30

бр

2

бр
бр

2
1

бр

1

Вид работа

Ед.
мярка

Колво

Ед.
Цена

Обща
цена

2

3

4

5

6

бр

1

бр
бр
бр

3
1
3

бр

54

бр

28

м

28,00

м

32,00

Част ЕЛЕКТРО
ОСНОВЕН СЕКТОР
1.ЕЛ ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
Доставка на ГРТ 1 - лам.шкаф за монтаж в
стенна ниша
Доставка на ТА-6 - модулно ел.табло
Монтаж ГРТ
Монтаж табло в стенна ниша
Свързване проводник до 2.5мм2 към
съоражение
Също но до 16мм2
Полагане на предпазна PVC тръба 1" скрито
под мазилка
Полагане на предпазна PVC тръба 1 1/2" в
под
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Изтегляне на кабел в предпазна тръба
Изтегляне на проводник ПВА 3 х 6 мм2 в
тръба
Доставка на кабел НН тип СВТ 5 х 16 мм2
Направа на заземление с два кола от
профилна стомана
Измерване съпротивление на заземление
Изпитване изолация на кабел НН
Доставка и монтаж на електромерно табло
по стандарт по НЕК
2.ОСВЕТИТЕЛНА, КОНТАКТАН И СИЛОВА
ИНСТАЛАЦИИ
Доставка на осв.тяло с л.н.с до 1 х 60 вт; I Р
- 33
Доставка плафониера кръгла 1х 60 вт; I Р 20
Доставка луминсц.осв. тяло 4 х 18 втм; I Р 33
Доставка луминсц.осв. тяло 3 х 18 втм; I Р 33
Доставка луминсц.осв. тяло 3 х 18 втм; I Р 44
Доставка луминсц.осв. тяло 2 х 18 втм; I Р 20
Доставка луминсц.осв. тяло 1 х 36 втм; I Р 44
Доставка луминсц.осв. тяло 1 х 36 втм; I Р 20
Доставка луминсц.осв. тяло 1 х 36 втм; I Р 21
Доставка луминсц.осв. тяло 2 х 36 втм; I Р 20
Доставка луминсц.осв. тяло за евак. осветл 9
вт, 220в, автономност 90 мин; I Р - 44
Монтаж противовлажно осв. тяло
Монтаж плафонера и аплик
Монтаж лумнсц.освт. тяло
Лампен излаз с проводник ПВВМБ 3 х 15 мм2
с арматура за скрита инсталация
Контактен излаз с проводник ПВВБ 3 х 2.5
мм2 с арматура за скрита инсталация
Монтаж на разклонителна кутия кръгла
Полагане на предпазна врата PVC тръба 1/2''
скрито под мазилка
Измерване съпротивление на контур '' фаза нула''
Измерване съпротивление на точка от
защ.заземление
Направа на заземление с два кола от
профилна стомана
Изтегляне на пров. ПВА 3х1.5 мм2 в
монтирани тръби
3. Слаботокови тръби
Доставка и монтаж на ел.звънец

м

34,00

м

28,00

м

36,00

бр

1

бр
чч

1
1

бр

1

бр

38

бр

17

бр

34

бр

10

бр

6

бр

1

бр

2

бр

16

бр

3

бр

9

бр

13

бр
бр
бр

38
17
81

бр

75

бр

37

бр

21

м

58

бр

37

чч

1

бр

1

м

58

бр

5
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Доставка и монтаж на разпределителна
кутия
Доставка и монтаж на телефонна щепселна
позетка
Монтаж конзолни кутии
Звънчев основен излаз с проводник ПВА 3 х
0.75мм2 скрито в тръби
Изтегляне проводник ПВА 3 х 0.75 мм2 в
тръба
Телефонна линия с проводник ТСВ/А/Б 2 х
2.5 х 0.5 мм2 един чифт
Полагане на тръба PVC 1/2" скрито
Монтаж на квадратна разпределителна кутия
15/15 см
Доставка и монтаж на домофонен етажен
говорител
Доставка и монтаж на домофонен входен
говорител

бр

1

бр

5

бр

5

бр

5

м

29

м

85

м

85

бр

1

бр

5

бр

5

м

130

м
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4. ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
Полагане на гръпоотводна мрежа от бетонна
стомана ф8 мм
Полагане на отвод от бетонна стомана ф10
мм скрито под мазилка
Направа на заземление с два кола 2 1/2" - 3
м
Монтаж на прав съединител
Монтаж на квадратна кутия 10/10 см
Измерване съпротивление на заземление

бр

4

бр
бр
бр

4
4
4

5. СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
Направа на улей в тухл.стена
Направа на улей в бетон
Направа на ниша в бетон за ГРТ
Направа на ниша за ТА 6
Пробиване на отвори в тухл.зидария

м
м
бр
бр
бр

475
125
1
3
35

бр

1

бр
бр
бр
бр
бр

1
1
1
1
1

бр

69

бр

54

м

28,00

м

32,00

Част ЕЛЕКТРО
ОБСЛУЖВАЩ СЕКТОР
1.ЕЛ ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
Доставка на ГРТ 2 - лам.шкаф за монтаж в
стенна ниша
Доставка на РТ котелно "
" на стена
Доставка на РТ пералня "
'' в стенна ниша
Монтаж ГРТ
Монтаж табло в стенна ниша
Монтаж табло в стена
Свързване на проводник до 2.5 мм2 към
съоражение
Също но до 16мм2
Полагане на предпазна PVC тръба 1" скрито
под мазилка
Полагане на предпазна PVC тръба 1 1/2" в
под
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Направа на изкоп 0.7/0.4 м със зариване и
трамбоване
Подготовка за подлижка за 1 кабел
Полагане на кабел в изкоп
Изтегляне на кабел в предпазна тръба
Доставка на кабел НН тип СВТ 5 х 16 мм2
Доставка на кабел СВТ 3 х 6 мм2
Доставка на кабел СВТ 3 х 10 мм2
Направа на заземление с два кола от
профилна стомана
Измерване съпротивление на заземление
Изпитване изолация на кабел НН
Полагане на позинкована шина скрито в пода
30/3 мм
2.ОСВЕТИТЕЛНА, КОНТАКТАН И СИЛОВА
ИНСТАЛАЦИИ
Доставка на осв.тяло с л.н.с до 1 х 60 вт; I Р
- 33
Доставка плафониера кръгла 1х 60 вт; I Р 20
Доставка луминсц.осв. тяло 1 х 36 втм; I Р 20
Доставка луминсц.осв. Тяло 1 х 36 втм; I Р 21
Доставка луминсц.осв. тяло 2 х 36 втм; I Р 20
Доставка луминсц.осв. тяло 2 х 36 втм; I Р 54
Доставка осв. тяло С Л.Н.С до 60 вт, 220в, I Р
- 54
Монтаж противовлажно осв. тяло
Монтаж плафонера и аплик
Монтаж лумнсц.освт. тяло
Лампен излаз с проводник ПВВМБ 3 х 15 мм2
с арматура за скрита инсталация
Доставка и монтаж на трифазен контакт за
скрита инсталация 3 х 61 А противовлажен
Монтаж на конзолни кутии
Монтаж на разклонителна кутия кръгла
Доставка на кабел НН тип СВТ 3 х 1,5 мм2
Доставка на кабел НН тип СВТ 5 х 4 мм2
Доставка на кабел НН тип СВТ 5 х 2,5 мм2
Доставка на кабел НН тип СВТ 5 х 1,5 мм2
Полагане на предпазна тръба PVC 1 скрито
под мазилка
Измерване съпротивлението на контур ''
фаза - нула''
Измерване съпротивлението на точка от
защ.заземление
Проверка за наличие на верига
Полагане на поцинкована шина 30/3 мм
Направа на заземление от с два кола от
профилна стомана

м

28,00

м
м
м
м
м
м

28,00
30,00
10,00
36,00
5,00
11,00

бр

2

бр
чч

2
4

м

42

бр

6

бр

4

бр

2

бр

3

бр

1

бр

9

бр

3

бр
бр
бр

9
4
15

бр

22

бр

4

бр
бр
м
м
м
м

4
32
64
16
24
40

м

44

бр

9

чч

2

чч
м

4
41

бр

2
24

Изтегляне на пров ПВА 5х2.5 мм2 в
монтирани тръби
Изтегляне на пров ПВА 5х2.5 мм2 в
монтирани тръби

ІV
Пози
ция
1

м

22

м

14

м

70

м

10

4. ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
Полагане на гръпоотводна мрежа от бетонна
стомана ф8 мм
Полагане на отвод от бетонна стомана ф10
мм скрито под мазилка
Направа на заземление с два кола 2 1/2" - 3
м
Монтаж на прав съединител
Монтаж на квадратна кутия 10/10 см
Измерване съпротивление на заземление

бр

2

бр
бр
бр

2
2
2

5. СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
Направа на улей в тухл.стена
Направа на улей в бетон
Направа на ниша в бетон за ГРТ
Направа на ниша за РТ пералня
Пробиване на отвори в бетон
Пробиване на отвори в тухл.зидария

м
м
бр
бр
бр
бр

200
62
1
1
14
35

Вид работа

Ед.
мярка

Колво

Ед.
Цена

Обща
цена

2

3

4

5

6

Разкъртване на бетонова настилка
Изкоп в т.з.п. с ограничена ширина
Кофраж за стени и фундаменти
Бетон клас В25
Рчъно засипване на канал с пясък
Доставка и полагане на ПЕВП тръби в канал
ф 50 мм
Доставка и полагане на ПЕВП тръби в канал
ф 40 мм
Доставка и полагане на РР тръби в канал ф
40 мм
Доставка и полагане на РР тръби в канал ф
25 мм
Доставка и полагане на PVC тръби в канал ф
160 мм
Доставка и полагане на PVC тръби в канал ф
110 мм
Демонтаж на поцинковани тръби в сгради 2"
Също
3/4"
Вътрешна водопроводна инсталация от ПЕВП
тръби ф 50 мм
Също ф 32
Също ф 25
Също ф 20
PVC тръби ф 110
Също ф 50

м2
м3
м2
м3
м3

15,20
4,56
18,20
0,16
2,70

м

18,00

м

18

м

20

м

38

м

3

м

6

м
м

15
15

м

24

м
м
м
м
м

10,00
21,00
36,00
8,00
28,00
25

СК 50 мм
Също 25 мм
Също ф 20
Също 40 мм
Колена ст.вода 50 мм
Също 32 мм
Също 25 мм
Също 20 мм
Ок 50 мм
Също 25 мм
Душове
Смесителни батерии
Водомер топла вода ф 20 5 куб.м/ч
Комбиниран водомер ф 40
РР тръби топла вода 40 мм
Също 25 мм
Кухненски мивки - двугнездни
Декомпресори 25 мм
Клозетни седала с казанчета
Тоалетни мивки
Колена топла вода 40мм
Също 25 мм
Също 20 мм
ПС 105
Тройници ст. Вода 50/20/50 мм
Също 50/25/50 мм
Също 50/32/50 мм
Също 50/50/50 мм
Също 32/20/32 мм
Също 25/25/25 мм
Също 25/20/25 мм
Също 20/20/20 мм
Смесител вана с душ
Троиници топ.вода 25/20/25 мм
Също 20/20/20 мм
Изливна мивка
Боилер топла вода 800л
Циркулярна помпа монофазна
Пажарен кран 2" комплект
Топлоизолация за тръби ф 40
Също ф 32
Също ф 25
Всичко:
ВСИЧКО ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ:
Печалба %
Общо:
ДДС 20%:
ОБЩО:

Изтотвил:

бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
м
м
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
бр
м
м
м

3
3
8
2
14
4
24
42
1
1
1
30
1
2
30
36
2
2
9
21
10
33
40
11
3
3
2
1
3
2
7
10
1
7
10
1
1
1
2
20
17
34

%

…………………………………………..
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