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ЗА ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕIlА ПОРЪЧКА

}aвдждЕми дАми и господл,
На ocltoвaкre чл. 27, ал. 2 от ЗОП, Ви съобщавам, че Еа 17.02.20lб г- Общива Върбица
лубликува в Регисrъра на обществеЕите поръчки и Еа иlтгерЕет станицата си в секция
,,ПрофЕ,,I на купувача" обществена порьч(а чрез открита процедура с пред\rет., ,,Изработвапе
па техцическп ппвестяцаоцнп проектц за обеrсгп нд територцята ца обцпвд Върбпца",
описапие ва пред!rета ва поръчката:
Предмет па поръчката: ,,Изработвдпе Еа техппческв пввестиц оцпц проекти rа
обектrt Еа тергrорuгIа иа общпЕа Върбица'', както сл9два:

ф

Qýgдq_[,,Рековструкция и рехабилитация Еа улшIи в Еаселевй места Еа общшIа
Върбица" в т.ч.:
/ Подобеrсг 1: Реконстрlтция Е рехабиJйтация Еа улици в с. Божурово, обпшна
Върбtтца с обща дължива 540 м - ул- ,,Камчля" (о.т.17 - о.т.15) с лъ"rжияа 60 м, и шир.22 м.;
ул. 'Херсон" (o.T.l5 - о.т.4) с дъJDIкЕIIа l20 м.; ул. ,,Васил Коларов'' (о.т.4-о.т.5-о.т.9-о.т,10о.т.20-о.т.21) с дь,Dкпна 250 м.; ул. ,,Ален Мак" (о.т.27 - о.т.35) с дьлжияа 1l0 м.;
У Подобеrсг 2: РекоIrструкцйя и рехабиJIитация ва улици в с. Нова бяла рек4 обrцина
Върбица с обща дължина 1087 м - ул.,,Септември"(о.т.37-о.т.37а-о.т.l4-о.т.15-о.т.l8-о.т.l9о.т.8-о.т.З) с обца дъгяиЕа 525 м.; ул. ,,Кишинев" (o.T.55-o.T.58-o.T,59_o.T.71-o.T,70-o.T.79) с
дыrжина 320 м.; ул. ,,Октомврийска" (о.т.25 - о.т.45 +45 м) с обща дъlD(ица 120 м.; ул,
,{рl,жба" (о.т.З8-о.т.4З-о.т.44_о.т.47) с обща дължиЕа 122 м,;
r' Подобеrсг 3: РеконстрJтщ-rя и рехабиrпlmция Еа улицIt в с. ЧерЕооково, общиЕа
Върбица с обща дьrокина 1010 м - ул. ,,Г.!шитров" (о.т.12-о.т.61-о.т.lЗ Е о.т.14-о.т,З) с обца
дь'rжина 270 м.; ул.,,Тича" (о.т.14-о.т.15-о.т.33-о.т.З4-о.т.35-о.т,З7-до шетството) с обща
(о.т.З0 - о.т.Зl) с дъ,IDкиЕа 75 м.; ул. ,,Ивап Вазов'' (о.т.4З дъФкиЕа 460 м.; ул.
'Вапцаров"
о.т.56) с дължина 205 м.:
ПодобеrсТ 4: Рековструкчия и рехаби:п.rтация Еа улшIи в с.Стаrrянци, община
Въфцца с обща дьлжина 945 м - ул. ,,Камqия'' (о.т.l0-о.т.ЗЗ-о,т.З 7а) с обща дълrrмна 365 м.;
ул.,,КФIояв" (о.т.33-о,т,32-о.т.3l -о.т.ЗO-о.т.27) с обща дьлжина 285 м.; ул.,,БмчиI<'' (о,т.lЗo,T.7-o.T.l а_о.т.1) с обща дължФrа 295 м.;
У Подобект 5: Реконструкция и рехабилитация ва улици в с. Ловец, община Върбица с
обца дължцЕа 1022 м - ул. ,,Пирпп"- 1"rастьци: (o.T.l28-o.T.l31-o.T.l З2_о.т.l З6) с дължина 1l8

/

'м., (о.т,l З2-о.т.l

З4) с дължиlrа 1l0 м. ц (о.т,136-о.т.lЗ5) с дъJIпФЕа 93 м обща
дь'Iжииа З21 м,; ул. ,.Калол]''- участьцп: (о.т.44-о.т.б0-о.т.59-о.т.58) с
дъJDкlлiа З21 м. и
(6.т.44-о.т.60-о.т.59-о.т,58) с дьDки!а 260 м обща
дължиЕа 58l м.; ул. ,,IJap Симеов'' (о.т.59
- о.т.52) с дължпна l20 м.;
ЗЗ -o.T.l

У Подобект 6: РекоIrстукция и

рехабплит цr{ на улици в с.МФIомир, обtцияа
Върбица с обща дължиЕа 650 м - ул, ,,Септември'' (o,T.85-o.T,86-o.T.88-0.T,90-0.T.9l)
с обща
дължияа 400 м.; ул.,,Христо Ботев''(о.т.87-о.т.85-о.т.67-о.т.68-о.т.69-о.т.70)
с обща дьJDкиЕа
170 м.; площад с о.т.67-о.т.66-о.т.69 с дъrоrtияа 80 м;
У Подобеrсг 7l Рекопструкция и рехабилитациJI Еа
улици в с. l.}тIовица, обцlrяа
Върблца с обца дЬ,lжина 1414 м - ул.,,Аврора''уtастши: (о.т.51-о.т.50) с дъ,!жцва 90 м. и
(0.T.61-0,T.5l) с дьткипа 74 м обща дьлжйЕа 164 м.;
ул. ,,Камчия.' (о.т.51 - о.т.49) с лължива
67 м,; ул,,,Чапаев" (о.т.150 - о.т,151) с дt JDкина 13 м,;
ул.,,Батrкая'. (o.T.151-o.T.l52-o.T.l55о,т.156) с обща дъJгжцtiа 161 м.; ул.,,Бе.,rи Лом'' (о.т.46 - о.т.47) с
дължиЕа 70 м.; ул. ,,ЛениЕ''
(о.т.47 _ о.т.48) с дължииа 57 м.;
(о.т.48-о.т.50)
с дъJD!ки!Iа l18 м.; ул.
ул. ,,В,Левски''
б7-о.т.168'!ружба'(о,т.60-о.т,12з_о.т.124-о,т.125_о.т.l37-о.т.l35-о.т.l42_о.т.l4з_о.т.166-о,т.l
о.т-l7l_о.т.l70_о.т.l7З-о.т.l75) с обща дъ,тж:ина764 м;
У Подобект 8: Рекопструкция и реХабилL{тация па
уJтиЦи в с.Ивавово, община Върбица
с обща дължиlrа 608 м - ул. ,,Г.!лмитров'' (o.T.82-o.T.94-o.T.83_o.T.91_o.T.90-o.T.88_o.T.87) с
обща дъJгяtипа ЗЗЗ м.; ул. ,,Чалаев" (о.т.87-о,т.86-о.т.85-о.т.80) о обца
дьтжияа ЗЗ3 м.;
/ ПодобеrсГ 9: Реконструкция и рехабилитация Еа уJцaца в с. Меmдиево, общиi{а
Върбица с дължиЕа 871 м - да се предвиди полЕlгztне Еа IloB асфалт на пьпйта ЕастиJIка и

Еови

борлори на ул.,,Г.Дrrматров''(о.т.l68-о.т.155-о,т.150-о.т.lЗ2-о,т.125-о-т.t24-о.т97_

о_т,95-о.т-9з-о.т.94а-о.т.77-о.т.94 + триагъл{ика)

r' Подобект 10: РекоЕстукция и рехабипиmцЕя яа
улици в гр. Върбица, обцина

Върбица с обща дъ.пr<ипа 8l0 м - ул.,,Велчова Завера'' (о,т.9З -о. т.7 4-о.т .7З-о,т..l2-о.т.7 1 -о,т,70до крм ва сарая) с обща дьлr<ица З50 м.; ул. ,,П.Волов'' (o.T.206-o,T.212) с дьлжина l50 м,;
ул, ,,Милин Камък" (o.T,2l0-o.T.2l l и от о.т.209 50 м) с обца дължина 120 м.; ул.,,Милм
Борисов" (о.т.З52-о.т,172-о.т.354-о.т,З56-о.т.357
Iцоцад-триъьлlик о.т.з5O-о.т.з52о.т.35З,) с обща,tФJDкива 190 м.;

+

r' подобеrсг 11: РекоIrстутция и

рехабилитац1lя па улици в с.Бяла река, общи{а
Върбица с обща дължияа 1965 м - ул. ,jВасил Левски'' (о.т.22-о.т.1 l -.по чешмата) с дъл)кина
208 м.; ул. ,,Вапцаров" (о,т,З5-о.т.34)
дължиЕа 145 м.; ул.,,Баба Тоtткr' (о.т.45а-о,т,172о.т.l7З-о.т.174-о.т.l75-о.т.l76-о.т.176) с обца дължина 263 м.;
ул. ,,Пlпrска'' (o,T,15o-o.T.l5l_
о.т.152-о.т.l5З) с обща дьлжltяа l91 м.; ул. ,,Сямеоп'' (o.T.l34_o.T,l ЗЗ-о,т.204_о.т.l З2) с обца
дължиrrа 209 м.; ул. ,,Сетггември" (о.т.138а-о.т.205а-о.т.205-о.т-204) с обща дължшrа 2l5 м.;
ул,,,Балкап" (о.т.120-о.т.l28-о.т.lзO-о.т.131-о.т.l44-о.т.l4l) с обща дъJц{пЕа 464 м,; ул.
,,Средна гора" (o.T,l40-o.T.l41) с дъJDкиЕа 8О м.; ул. ,Яворов'' и ул.'Чапаев'' (о.т.89_о,т.78о.т.87) с обца дьлжшrа l90 м.;

с

ф

Обект 2: ,,Рекопgrр1тцпя ц рехабилптация ца общццски пътпщд

Върбдца" в т.ч.:

в

общппа

Подобект 1: Път SHU 1041 л-7, KoIreBo - Върбица./ - СтаЕяЕцrl

- Божурово Крайгорци от км 0+000 до lai( 8+700 с обща дължипа 8700 м.;
Подобеrсr 2: Път SHU 3042 Д-7, В.Преслаэ - Върбшrа/ _ ЬолvФI от к\,0+000
до ци
"
1+800 с обца дължиuа 1800 м.;
r' Подобеlсr з: път ТGV 1164 Д-4, Ом}ртаг - Търговище/ - Стража

"
Червооково

-

-!рагаrовец грмица обц.(Търговище-Върбица) ивfiIово - /I-7l от км 24+400 до км 27+250 с обща

дължива 2850 м;

Обект 3: ,,РекоЕсlрукцпя
1
,,Рuбrrцкл" до с. Тушовица''

rra сьществуващ довеrкдащ волоrrровод

с обща дължива 9000 м;

от

м.

ф

Qбекr 4: ,,Рекопструкцпя rr благоустроявапе Е, централеЕ парк п площад в с.
Еова Бяла река, общвца Върбпца'';
ф Обеrсr 5:
'Реконструкцпл, ремоцт и оборудваrе па спортпа ипфраструlсгура ца
територипта на обшвпа
Вьрбица.. в т.ч.:
r' Подобект 1: ,,Ремонт и оборулваве па спортЕа плопlя{Ка
в шора Еа ОУ ,,Св. Св,
Кирил и Меmдий' - корrryс II, с. Бяла
рем, община Върбица'';
,/ Подобект 2: ,,Ремоят и оборулвме Еа спортЕа площад{а
в двора Еа ОУ ,,Васил

Левски" с. Иваяово, общrяа Върбица'';
У Подобект 3: ,,Ремонт и оборудвапе qа спорпiа rrлоцадка в
,шора на
Ботев" с. Тушовпца, общиЕа Върбцца..

ОУ ,,Христо

,,Рекопструкция п pe'ori' нд осповнq училцща ца терllторията на
1
ЧЧФ
общица Върбица'' в т.ч.i
/ Подобект l: ,JекоЕструкцпя и ремоЕт па ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий..- корпус I в
с. Бяла река, обцшlа Върбrца..;
У Подобект ,,Рекопструкция ц ремовт м оУ ,,Св. Св. Клрил и Методий.' -корпус
II в
с. Бяла река, общшrа Върбица'';

/

Подобекг ,,Роконструхция

Върбица";

У

Подобеrсг ,,Рекоrrструщщя
Върбица";

ф

и

и

peмorrT

ремоýт

ОУ

,,Васил Левски"

ОУ ,,Хрисm

с. Иваtово,

общпяа

Ботев" с. Тушовицз, общияа

обект

7: jРекопсгрукцпя ц ремоЕт Е, ЦеJtодпевrrц детскп градпнu lta
терuторията нд общива Върбицд'' в т.q.:
r' ПодобекТ l: ,,Рекопсцlтltия и
ремопт ва lЩГ ,,Кокиче.. в с. Бяла рска, общипа
Върбица";
У Подобеrсr 2: ,PекоЕстр}кцЕя и ремонт на
ЦДГ,,Д9тскп свят..в с. Ивацово, общIпlа
Върбица";

У

Подобеrсг 3: ,,РекоЕс,IрукцЕя й
ремоцт L[ЩГ ,,Мир'' в с. Мало!rир, общипа Върбица';

v'Подобеrсг ,,Реконструкщ-rя

Върбица";

ц ремоят IJД

,,Младост''

в с.

ЧерЕооково, общива

и пет хиJUIди и

_ I_[ялостна информация за обществепата поръчка може да се Eaмepli
обцествеIпrте поръ,rки или в ицтерIiет сц,€lницата ва Община
Върбица.

Бейспм Мустафа
/3ам. Кмет на общпнаiВърбица/

в портма

