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рАйоци

Прпложенпе Лл 2

до
БЕЙСI4U МУСТАФА
ЗАМ.КМЕТ IIЛ ОБЩИНА ВЪРБШЦ
ул.'сЕптЕIшршiско въстАниЕft Jt! 40
ГР. ВЪРБИЦЛ, ОБJIАСТ ШУМЕН

оФЕртА
във връзкд с

IIАзАрни консултАItrшt

зд предостлвяце ва офертп, за пзцълпеппе ца отдеr,rЕц впдооG строштеJrцп ц
моrrтажяп работп по цроекг ,rРекопqтруIqия и/илll рехабплптацlll! пд участьци от
общшtlскп пьтпщд пд терц,tорпгга ва ОбщпЕа Върбцца'' във връзка с предсmящо
кдlшдатствatЕе по под\{Ерка '1.2 ,,Иlввесrпryя в qьздавапето, подобрваrreто пли

ращIиряваIlето Еа всички видове маjпtа по мащабп шфрасrрумура" кьм Проrрама за

развптие Еа сеJIските райоцц 2014-2020 г.

оТ сТРоIlконсУлт Еоо{, ЕИК: llз584862, седа,]IЕще I|t адрес ва )дrравлqrие: гр.
ПсрIlЕк, ул. Оrcц Пщсий бл. ll0, ал. lЗ, тедефоfi: 088872246l, e-mail:
stToikonsult_canov@abv.bg, управи:Iеп: Илияя Щавков I|aHoB.

/посочете: фирма rra оферепта, ЕИК, а,арес на упрirвпеrrие, адрес за коресп., телефоIL
факс, e_mail, имената па lппtЕто/ата представлязацо/п офернта по закоп ишl

пълЕомоще Е/плц rмева и мссторабоm за физически шrда,/

Уважаемц г-Е Мустафа,
След запозвававе с ПокаЕата за представлlе на оферт4 с паqгоящото Вц

представяме Оферта за изпъrшение на отдеJIIiи видове стропте,,IЕц I! мояmтшп работи
по проект: ,РекоЕструкцця rrlп,rп рехабплrтгацпя ца участьцц от общrшскц
пьтllща ltд терпторпята па Общиrrа Вьрбица'' като считаме, че пзпъJIЕевието Еа
дейЕоспtте, за които отпраtвяте запитваЕе, биха могли да бъде I{зпъrшена прu услов}ulта
ца предстaвените от нас ТехяItqеското предложеяие (Прпложепrrе Л! 4) ш I_tепово
предтrожепие (Приложепrrе .Nэ 5).

ltttt



ПРОГРЛМЛ ЗЛ РЛЗВИТИЕ НЛ
сЕJIскитЕ рлЙони 20r+2020

ЕВРОIIЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗЛ РЛЗВИТИЕ НЛ СЕЛСКИТЕ

рАЙони

ЕднА пOсOкА
много вьзмOжнOс

Съгласцп сме ваIидостта ца Еашата оферта да бъде до з1,12.2о17 г., до която
дата ще се считzlме обвързаlrr с условЕяIа Еа цредставеЕатtt от пас оферта.

НеrЕ3деlЕа част от Еастощата оферта са Техяическо пр€дложецЕе (Првложецие
Л! 4) и Щеuово предлох<ение @рилоясеппе Л! 5).

Дата
Име и фамилия

Пошс
Нал,леноваме ва оферпта и

печат

t t
t



ПРОГРАМА ЗА РДЗВИТИ[ НЛ
сЕJскитЕ рлЙони 20r4_2020

ввропьйскиlвмвдiлЪкийнд J
ЗД РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

рлйони

ЕднА пOсOкА
мнOtо вьзмOжности

Приложенпе J{! 4

до
БЕЙСИМ МУСТАФА
злм.кмЕт нА оБщиIlА върБиlь
ул. ,.сЕптЕмврлоiско въстАнйЕ" л! 10
ГР. ВЪРБИЦЦ ОБЛАСТ ШУМЕН

ТЕХНИtIЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
във врьзкл с

IIДЗАРНИ КОНСУЛТАIIИИ

за предоставяае па офертп, за llзпьляевие яа отдеtrпц впдове строителllи п
мовтал(EU работЕ по лроект: ,,Реконструкцвя rrlrrли рхабилtтацl|я ва учас.rъци от
общrцскr, пътпща ва територлята яа Общиrа Върбица'' във връзка с предстоящо
кандидатстване по подмярка 7.2,,Инвестиции в създаването, подобряването или
разurиряването на всички видове ммка по мацаби инфраструктура'. кьм Пролрама за
развитие на селските р айоЕи 2014-2020 г.

от строЙконсуЛТ ЕООД, ЕИК: ] lз584862, седмище и адрес на упраsлсние: гр.Первиц ул. Огец Паисий бл. lI0, ал. lJ, телефоц: ОВВВlЪiiОl, 
"_.uil,stroikonýult canov@abv.bg, управител: Илиян I{aHKoB [{анов.

/посочете: фирма на Оферент4 ЕИК, адрес на улравлевие, адрес за коресп., телефон,
факс, e-mail, имената на лицего/ата представляващо/и офiрента по au*o, 

"n,пълномощие и/tlлц имена и месторабота за физически лиц' /

Уважаемх г-н Мустафд,
След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви

представяме Техническо лредложение за изпълнение lla отделни видове стоителни и
моЕтФlФи работи по лроект: ,,Рекояструкцrrя я/или рехабlrлптация на участъци от
общпяскп пътящд ва терпторията ца Общппа Върбйца''

нашето предложение за изпълненrе на отделни видове строителяи и
монтахlи работИ но проект: 

'РеконсТруrщия rr/ллп рехабsлитацriя 
"u 

уr*"a"о" оa
общllвскц пътr|ща ва територията ва Общхqа Върбица'' е както следва:1. В съответr:твие на норми и стандарти



ПРОГРАМД ЗА РДЗВИТИЕ НА
сЕJIскитЕ рАЙони 20l4_2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НД СЕЛСКИТ[

рАЙони

ЕднА пOсOкА
мнOг0 вьзмo)кности

a

При изграждането, ел. монт'l)ка ,
цпата дължина в сер",*"," *.;;"T;Ж;"i".:T;#'1lfr"x1 ЖЖ}fiff:
:",,+к9Ё"f 

ЁтъtsйЁf й",:riЁъ,,й+63i#f х,". НАРЕДБА lYg З5 от 30.11.2012 л. зi

', въвеждане в експлоатация,^^ на:;ffi."*:-"#хl";"g"ъ.frн.хfi ".##"1;
прилежащата им инфраструктура:. Наредба м 2i22,0з,04 г, за минимални изисквания ,]а здравословни и Ье,]опасниусловия на 1руд при извьршване на cvP:
! ,акона за електронни сьобшения:. нАрЕдБА N-. lз-l97I от 29,I0,20'09 г. за стоително-технически правила и норми заосигурявзне на бе]опасност при пожарi. FtдРЕДБА N9 Iз-2З77 от t 

j.09.20l l l, за л
! 

равилата и нормите за пожарна

ое,}опасност при експлоатация на обекгите;
:-.1{коц зА ЕлЕктронни съоЁщитЕлIдj мрЕжи и ФизичЕскАИНФРАСТРУКТ}?А, както и и всички действащи npuunnu 

-n 

"орr"-* 
..u., unoсц,оителство и всячки техли изменеяия и долълнения, на"rьп-и " *ода Buстрителството.

Материмrfге, които ще бъдат вложени в стоежа ще бъдат придружени съссъответните сертифиКати за произход и качество, инстукция за употреба и декjврация,
удостоверяваща сютветствието на Bcl

:_"т*::]""''п'"изискванил*,".о""#""Jl""lJ;'*fi "Ж:;:fi ;il'"JОЁl;:"::техническите изискванrя към прод)лтите и под законовите нормативни актове къмнего,
2. подготвителнs п пзколни Dаботя
lttпълнителят цlе и]върци tцлостно и лодробно трасиране на обекm,При започване на изкопните Dабr

""Бii,в;i(,,;;;";,;ъ;#;#,ТН"-"ытЖ.ж#i:":fi ":lЖТ11;:Т::r]'. Д"_:Iry 1:копните работи се открият лодземни проводи и съоръ]кения,полагани оеЗ разрешениЯ и не обозначени, на чертежа, ц" се,чпра""т щурбо"",i
фиксирането им. Прекопаваното се изsършва много вяимателно на ръка, за да ве сепоJryчават аварии ,tли нецастни слvчаи.

Изкопите ще бъдаl налравенИ механиlирано. Рьчно ще се работи само в места,които са туднодостъпни за машини. Ще се излолзват багеi или специ.,изиранмtlмокопател
размерите на цiкопите в почва ще съответ9гват на предвидените в проектно- -сметната документация- изкопите ще бъдат праволинейни с гладко дъно. i{абелното

тасе ще се полага извън банкета на rьтя. успоредно на кабела на петат4 близо допътния сервицт. ТаМ, кьдето това е възможно да се осигури р!lзстояние от 0.5 м между
тасето яа съцеств}ващиll, а дълбочината на полагаяе на тръбаm за кабела ще ене по-малко от 0,9 м, или какго е посочено от пътно улравление,
.,л.1:. ч:._r_.j1 

**то кабелното тасе лресича др)ги подзеvни съоръжения, катокаоели. водопроводи. пьгища и др,. то rрябва ще бъде поставено в бетонов колlх иликож}a( от стоманена трtба. Ще бъдат изпълнени язискванията за отстоявие, миним;шна
дълбочина и начин на преминаванеt зможени в проекта в зависимост от конкретния
случай.

Необходимите сигнirлизационни мерки и мероприятия, които ще бъдат взети повреме на изпълнението на обекm це са следните:
За с]]гнмизиране на изкопни работи в обхвата на пътя ще се llоставятследните предулредителни знаци: знак No26 ''Участьк от пътя в ремонт'' на 50 m от



ПРОГРАМД ЗА РДЗВИТИЕ ЦА
сЕ,,IскитЕ рАЙони 20l4_2020

ЕВРОIIЕЙСКИ tЕМЕДЕЛСКИ ФОНЛ
ЗЛ РАtВИТИЕ НА СЕЛЛСКИТF

РАйони

в изкол или безтраншейно (при одобрено пре/rцожение на

- ЕднА пOсOкА
мнOг0 вьзмOжности

начatлото на изкопа: знак No20 и No2I 'Учас-Iък от гьтя стеснеи'' на 25 ш от начiurотона изкола; знак Ко80 ..Задължлтелно 
за

При направа ;; ,.й-;;;;;"";;оЬикал,яе на лрелятствие отляво на знака"

:!:::, "" o"u пъrи, пьрво ;; й;;;;;;"";J;ц"н"х.пff..":fr,.##i; ъхi"ff"iiKorq.(, зарива се изкопа и възстановява пъr". Сr"д r*" ".Бй;;;;;;;;;* """r,
изпълнrва се останалата част от бетонсвъзстановява. )вия кожух, след което изкопа се &lрива и пътя

След цаправата на uryрфове и изкоl
L,грителни отпадъцй, y**uno о, Br-o#'r.T;:ъ"n*" 

маси ще се извоз,гт до депо за
3.

капаUи

_л_9з._оj:l"r"оrо на кабелното 1расе в земята це се полагат защитни тръби отполиетилен с висом ллътяост, издъожам.*й, Ё;йR'ё:йi""J;:ЁЬlfi;:iхЁ;""":ilТ*. "n'o.llроФил на тръбrrе: едяослойна комлактна гръба br PElO0RC.
Цвят: черен цвят
Полагане:

изп?,лнителя).
номинален диаметьр DN: DN40

3:::.:у".:_-].*: " 
sиndard Dimension Ralio: PN l0 (SDR I7)

.-л--:ll:Y]" на тръбите и присъ€дияителните части ще се изпълняват поизискванията на производителя на тръбите
Минималнаm дълбочина на лолt

ще е 0.8 ш т";, й;;;;;;йй;,;#i: ##Н,,1Н"Ж"ъ;.ffiЖiI#rr;::
положи по-шитко, це се вземат специalлни'',ерки з:r допълнителrчrч ЛlчщЙ, *u-посгавяне в Korq/x от стоманена тръба или оеюнов.llo време на стtюителството на кабелното тасе ще се предприемат мерки за
ffsl,{,га 

на околнаm среда, яедопускане яа щети или тяхното огр;";;;;;. --

,"" З:л9:_*:l Irl:1:"u"n само материми отговаряци на Наредба З5 от з0,11.2012,-
l'лТJi:i11l1" Нормите за лроектиране, излраr(дане и въвецдаве в ексflлоатация ца.каоелни елекФонни съобщителни мрежи и прилежацата ," nrqpu"rpynrlpu, ,raдчд"пчот министъра на МтитС И Мицисть.Dа на МРРБ) n Ёj]С 'Ёr.l 'Ъrчrдчрr"."
ц-:!:у._: ту1"**ата спецификачия. рабо.""r. ч.рrе*" и ,unn.*l,,rеперни стълочета ше се поставят.I. по кабелно,lо Фасето на всеки -З00 r:

в точките на промяна на налравлението на тасето;пад всйчки шaвти и пресичания на прелятствия (пътища; мнали и др,): когатопресичаният а са по-дмги от I0 т, Dеп
np..n"u"*o. р;;;;;i;;';;;;; РаLХеРНИТе СЛЬЛЬЧеm Се ПОСТ'вяt ог двете стани на

ще се боядясат 
".б""" 

а;;,-у;.;;;;;;чу#"т#ffi "#ii?T;"Jfftr ;Ж;";(фасаген), като най_отгоре цi 
". 

no.r,

*,*::1i.illй;йiil,-j.'";ýifi,ffi ^;"J"t;HJfr;;""fi"""fl :"lllfi}от mва коЯ има по-добра видимост от ггьтя, Номераци"* nu .u*rii" ЁJn"aiip.u"u 
"".основа на окончателния MoHTaDKeH ллан, Върху всяко 

"a"rо"" nu}-orrap" i" 
"pu""надлис ОК (оптичен кабел), РазмеDът н"ок",",", о"о. 

" "n."";;;;,;ъ:;#"?нТ.;i ';jfi ffiffiттж#тff:;
репер_а ше се поставя вида и номера на шахтата, а на стена'' откъм не, ще се llостави
разrc.тоlяието в метри до цеlr?ъра й. Шахтите це "" "лдп""йi " 

-uйй 
"a" 

"съответвия номер- на стената на pellcpa откъм о,-ичяия кабел ще се лостави



ПРОГРАМД ЗА РДЗВИТИЕ Н^
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ЕВРОЛЕЙСКИ ]ЕМ€ДЕЛСКИ ФОНД
]А рлзвити[ н^ сЕлскитЕ

рдйони

цнА пOсOкА
мнOг0 8ьзмO)(ности

раэстояllието до оптичния кабел !
пресичмията на канщIо, nrrn*u n ,"':1_,Уg]u 

В МеТРИ,_На реперите поставени на
буквите ок, ' "--"З* " "' ТеЗИ ПОСТаВеНИ ПРеЗ З00 m Ще се надпrсват само с

Сигнмизиращата лента ще се пl
uолагане на силнализиращата ,""ru ::::n,:1'no'o КабеЛНО Тасе, Дълбочината на
С"гн*лп.ирчцчrа nei;;;;;;;*"r_1" е на ло-матка от 40 сm над защитната тъба.
от меко PVC, 

""r";;;й, 
-";;;;та с широчияа не по-малко от 15 сm и изработена

BEleMe ""-"! ..-,,,...рwПИЛеН ИЛИ друга пластмас4 която да 0силурява
нд живот на ленmта. колкото това на олгичния кабел,lръоите в кабелните шахти lце се обозначава с обозначителната mбелк4от лодходяща пласгмаса или метм.
корозия с бял u"rr. B.p*u"."O."*i_ 

коило не корозира или да е обработен срещу
к.,iьвл, 

" """,iЪi"i#Ы;]## ;"-"## ;fr ::"";:#H*i:,fl IT"1:и lодината на лолагане се изписват след неловото лолаrане,
.,_..llри извършване на сlроrтелно-монт:Dкни,iе рабоги сФиктно ше се слазвагизисквalнияга на производитtля на mъби]е._на Правилника ',";r;-;;";. i ,,o"."u""на СМР. каrго и изискванията на Наредба Лr'' ;r' i;i;Й;";:;;";;",""r"п,,.изисквани, за здравословни и безопасl

,,_. 
в у"*.,*ц;;;-;;-;;;;;#;"::i:ý"",Н"ii:lJ,;Ё,:".i;i$Ж;fУ;*""

11л:: ]*p"n"r, сълласво лриложените детайли 
"nn- 

no ,u"rri ,."'."оr"рr-"непозволяващи тяхната повреда,
срокът, в който кабели и др, мо].r""i, H",u"nnu"n 

" ";.-";;r;";";";;'^' 
да стоят оlкриlи е vаксиvум една рабoтна

Направата и MoHTuDt(a на *чб"п;: "..:I:-::,i 
б"з охрана няма да се допуска,

:|::уната документация й; ;;;;;:"#:-i: ;JTH",1" 
":;,;."JI,#-:HH::излъJlнеflието на дадения вид работа.4 здDиваме л тDrмбоваЕе яа изкопа

llреди зариването на изкопа и:tпълвителят це уведоми за това съответнататехническа слуr(ба в общинат4 мкто и лредприятиятаl ексллоатиращи подземни;проводи и с ьоръжениJl ло TDacEIo на 
"з*опч, t ""тЪ"" 

a" u* .u 
"*р"r" luБоrп 

" 
o, ru"noзут и се лодписва на мясlо ol инвесlиторския контол и начмника на строителнияобект и проект-алта, Прави се геолезиiеско rч.""rч"" 

"u 
ninin";;;;'Ё;;;"" ,р*".lИасг ог мсък с дебелина t0 см за РЕ TiO"i.-r-" БЙ'"",i;;;;";;"".", ,uда осигури здрава олора и лодходяшото n.rio поа TpOaia. й;;;;;; ;;;Ър** д"остават свободtи поне на 50 мм

Няма да се извършва обратна заси!lка, докато от
отломки и други ненужни матеDими.

Обратнаm засипка це се извършва само сматериалитв за обратиа засипка са:

изкопа не се отстранят всички

одобрени материми, като

*:lл: незамърсен,_ едноролен гранулиран материм с максимален
размер на _частиците 20 мм, а частиците по-ма.r*и oi 0.02 мм да са по-мал](ло_ oT__ l0olo. Не тябва да съдър_]!1 органични l'l вредни вецества; нетряова да съдър)са повече от I5o% (тегловни1 .inru 

"nn 

- 
nu"o"n,поотделно или в коvбинация от двеlе]

Il_"_Ч::_..i""r- Несортиран - фанулиран и с подхоlчlщо качесlво, запостигне на исканото уплътнлване.
земни лочsи - подходящ лочвен материм, включвац повечето sидове
:- Y1:* естествени гранулирани материiциj с максимzчIна I.олеминана зъряата и е надвишаsаlца l0% от нЬминмни" оrч""Й"'-ru 'TrO*u,
но не повече от 30 mm. Maтelда бъде Б',;;.,;;;""'.";;''о#Ё' ;".':"'X"fr".J: H:,TIl,""'H

tltt

ttt



ПРОГРЛМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
сЕлскитЕ рлЙони r0l+2020

ЕвропЕйски зЕмЕдвriк" йпд J
ЗЛ РДЗВИТИЕ НА СЕ,ПСКИТЕ

рлйони

цнА пOсOкА
мног0 вьзмФкнOсти

лроектвото уплътнеяие
пm.

с максимална големияа на частиците от 30

. Материмът за обратна засилка не трябва да съдържа t{)rу\ди материщlи(примесфхато: камъни. сняг. лед или зalмръзнми земни б)ди.
,,__З|:*ч* засипм ще се извършва на пластове u, id ", n ло начин, който ненар),|шава изравнямяето. нивелацията или стабилносгга на тръбите,
_ uлед полirlането на 1ръбите, в сьотвеrcтвие с изискванията, ще се изпълниоЬратна засипм от пяськ над темето на тъбата с дебелина З0 см. rijJ'"fruiЪo"u *u*.oлоллтръбата. така и около rr над темего на ,] 

ръоата.

,._._]it:тч"- на изкопа це се извършва внимателво с пясък или мека пръст безкамъни, ръчно, като Се внимава да не падат камъци в изкопа, По нататъшното зариване
че_1:::lрчи механизирацо, като лрез 30-4О сm ще се трамбовч у"ч"r"Й. Б ,.*onu ц.се постави сигнlшизираца ленm - на около 0,4 m над тiбитt, ИоопЙ u1" *.up"rur,като се използва изкопана лtуьст

__л_::r:]o IРr"""ие на обратнаm засилка с трошения камък и земни почви и надПЯСЪК4 Ше Да бъде изпълнено до досгигнаm 9Еол ол плътносrта на 
"u""nu. 

- '
при зариването на изкопrге ще се следи внимателно да се възстановят в

:l"jil"r" ям в!lд всички съоръжевия засегнати при изкопните рабЙ. Следприключване на работата по зариваяето и възстановяването на засегнаrиiе 
"rор"женr"и ллощи. терена ще бъле лобре почистен.

л"j*""r9:,:,л "__J:jй- тасе задължително це се взимат мерки заоugJollасяване на раоотнитt места. използват се специални заграждащи ленти ипр€градr, При изпълцеl е на стоително-моятажлите работи ще 
"" 

iпБuiу****rч
дадени в плана за техличесl(a безопасност и здраве.

тест/проверка за проходrмост на тъбите це се извърши в присъстsието налредстaвител на йввеститора. Ведяага след получававе на попож"теле" резултат запооходимост тръбаm ще се затвори със стандартен капак и ще се лос*"яi 
"up*"p"Teкоито също це се заровrт.

възgтаповяване на яастllлките
Възстановяването li-iй;iй-й бъде съгласно приложените детайли иукiвания в проекта.

Дата
Име и фамилия

Подлис
Наименование на оферента и

печат

0з/ 0? / 2017 r.
Илиян f[aHoB

ОНСУЛТ ЕОО



ПРОГРЛМЛ ЗА РЛЗВИТИЕ НЛ
сЕлскитЕ рАЙони 2014_2{D0

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗЛ РАЗВИТИЕ НЛ СЕЛСКИТЕ

рлйони

-vrопопоrол
Линого 

вьзможности

Прпложенrtе Л9 5

до
БЕЙСI,ШI МУСТАФА
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ул. ,,сЕIrтЕмврийско въстАниЕ( Nс 40
гр. върБиц,\ оБJIАст ш}мЕн

ЦЕНОВО ПРDДЛОЖЕНИЕ
във връзrо с

IIАЗ^РНИ КОНСУЛТАЦИИ

зд дредоýт&вяп€ яе офертt!, з8 пзпълЕеппе пд отдеJtпп вIцове строl!тсJIап п
мовтаrкяп работп по проеrсг ,,Рекоrrструкцпя rrlплr рехабплЕтдщя па участъцц от
общппскп пьrтща Ед терпторцят8 Еа Общцца Върбцца" във връзка с пр€дстоящо
каЕдидатстваЕе по подмярка '1.2 ,,Иllвесtwмq в сьздававето, подобрваяето иrпл

разширяваflето на всички впдове маlп<а по мащаби ипфраструкгlра" кьм Програма за

развцтце ца сеJIскцте райоци 2014-2020 г.

ОТ СТРОЙlКОНСУЛТ ЕООД, ЕИК; 113584862, ссдаJIцще ц адрес Еа упра&'Iсtrис: гр.
ПерЕик, ул. Отец Паисцй бд. ll0, ац. lЗ, тепефон: 088872246l, с-mail:
stioikonsult_canov@abv.bg, управител: Илияr Цаrков Цанов.

/посочеIе: фирма на офереrтг4 ЕИК, адlес Еа ).правл9Еие, адрсс за корсп., телфов,
факс, e-mail, имевата Еа lшIgго/ата прлставляащо/и офернта по зaкоfl али
пъrпомоще п/пrrп имепа и месгоработа за фпзически rпца,/

Уважаемп г-п Мусгафа,
След запозпавапе с Покавата за представян9 ва оферга, с Еастояцото Ви

цредставяме стойцоqr Еа разхода" за кой,го це каIдлдатстмтq мкто сле.Фа:

l. ПО,ЩОБЕКТ: ,,Път SHU 104l Д-7, Коцево - Въфича/ - Стая*Irи - Ьжурово -
Черпооково - Крайгорц!r от км 01-000 до rб{ 8+700;"

}iъ

по
ред

наимеliоЕаппе пд
разхода за който се

кавдпддтстватс
Мярка

Колцsсство
Стойцост в лв.
без вкл. ДДС

стойвосa
влв,с

вrсп. {!С



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ IlA
сЕJIскитЕ рАйони 2014-2@0

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗЛ РАЗВИТИЕ НА СЕJIСКИТЕ

рлйони

ЕднА пOсOкА
мнOго вьзможнос

а

1.

Направа шурф

бр. 25 599,50 719,40

Направа изкоп 0,8/0,4м-Ш
кат€горlлrl 8538 46 5з2,10 55 838,52

з
Нащ)ава шахта с капак -
по детайл бр. 85 2з 1,62,50 21 795,оо

4

Полагаrе HDPE тръба
о4Oмм 2бр. л.м. 85з8 21 9|926 33 503,11

5

полагане Рvс лента

85з8 4 65з,21 5 583,85

6

Обратеи насип

пr3 3073,б8 26 802,49 з2162,99

обша стоiпrост в лева 129 669,06 155 602.87

2. ПОДОБЕКТ: ,Дът SHU 3М2 / I-7, В.Пр€слав - Вьрбща/ - IGолме$ от Kr, ОЮ00

до ш 1+800.00"

по
ред

нацмеповаппе па
рдзхода за който се

кандпдатствате
Мярка

колцчеgrво
стойпоgг в лв.
бв Btgr. Д(С

стойпосr
влв,с

BK,r. ДДС

1.

Напрам шlрф
бр. 5 119,90 r43,88

1

[1апрам изкоп 0,8/0,4м-Ш
мт€гория lll 1а42 10 0з8в0 12 046,68

з

Направа шахта с капак -
по дЕftrйл бр. 18 4 905,00 5 886,00

4

Полагапе HDPE тръба
о4Oмм 2бр. л,м. 1842 6 023,34 7 228,01

5

полагане pvc лекга

l842 1003,89 l204,67



IIРОГРАМЛ ЗА РЛЗВИТИЕ Н_А

сЕлскитЕ рАЙони 2014_2020

ЕВРОIIЕЙСКИ ЗЕМЕДЕJIСКИ ФОНД
ЗЛ РЛЗВИТИЕ НЛ СЕЛСКИТЕ

рАЙони

ЕднА пOсOкА
мнOг0 вьзмOхности

а

6

Обратен насип

мз 663,12 5 ?82,4l 6 938,89

Обща стоiпоgl в лева 21 813.44 33 448,12

JФ
по
ред

наимепованпе Еа
р{lхода за който се

кдвдпдатqтвате
Мярка

колrrчеетво
стойпоgг в лв.
без вlш. ,Щ,ЩС

стойпосI
влв.с

вк.п. ,Щ,ЩС

1.

Налрава шшф
бр. 9 2l5,82 25Е,98

Направа йзкоп 0,8/0,4м,Ш
категорLtя nt

2835 15 450J5 18 540,90

з
Напрам шахта с капак
по дсгайл бр. 29 7 902,50 9 483,00

4

Полагане HDPE тръба

o40lп.r 2бр. л.м. 2835 9 2?0,45 11 124ý4

5

полагане pvc лента

nl
2835 l 545,08 l 854,09

6

Обратен насип

м3
r021 8 903,12 10 683,74

обща сгоitвост в лева 4з 281,12 51945?6

3. ПоДоБЕКТ: Лът TGV 1161 Д-4, омl,ртаг-Търговище/ - Стража - Драгадовец
граЕпца обц. (ТърrовшIе - Въфlrца)- Ивапово - Л-7l от км 24+400 до tФ{ 27+250

,Щата
Име и фамилия

Подпцс
Наrпr.rевоваше па оферепта п

Ietйlт
нсулт Еоо

t

t


