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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕJIСКИ ФОНД
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МНОГ0 ВЬЗМОХ(нОСТИ
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Приложепве JYэ 2

до
БЕЙСИММУСТАФА
ЗАМ,КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ул. 'сЕптЕмвриЙско въстАниЕ" л! 40
ГР. ВЪРБИЦА, ОБЛЛСТ ШУМЕН

оФЕртА
във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАIШИ

за предостдвяне па офертЕ, зд изпълЕеЕпе Ед отделцй впдове строгтеJIrrи и
моптаraпп работи цо проект ,,рековструкцая п/плп рехабвлЕтация Ед raастъци от
общпнски пьтпца ца терпторицта па Общипа Върбцца'' във врьзка с предстоящо
кандидатстваЕе по подмlIрка 7.2,,ИявестЕции в създаааЕето, подобряването или
разширването Еа всички видове мlцка по мащаби инфрастуФ}ра* към Програма за
развитие sа селските райоцп 2014-2020 г.

от клдсико прОЕКТ ЕООД, ЕИК; 20052З611, седалище ц адрес lra }тр?шлеrrие: гр.
Софlrя, ул. Ивап !енкогJrу N9 18, телефоц: 0988354706, e_mail klasiko__proekt@abv.bg,
цrравител: Веско ЛиЕков Велков.

/посочете: фирма па офер9Ета, ЕИК, адрес ва упр.tвJlеIiие, адrес за коресп., телефоп,
факс, е-mЫl, имеяата на лицето/ата представляваIцо/и оферента по зalкоц lulи

пъляомощие и/плп имеЕа и месторабота за физически лlтца./

Уважаеми г-н Мустафа,
След затrозпазме с покаяата за представяпе ва оферт4 с настоящото Ви

предстЕвяме Оферта за изпыпrевио ва отделни видове строителви и монтаrкни работи
по проект: .Рекопgгрукцпя п/илп рехабшптацпя па участъци от общппски
пътпща па терпторцята па Обцива Върбица' като считаме, че изцълЕеIIието на
дейIlостите, за които отпр,вяте запитване, биха могlп-l да бъде изпъJIIIеяа при условията
Еа tlредстaвеЕите от Еас ТехЕическото пред'tожепие (IIриложение Л! 4) и Щеново
предложсЕие (Прпложеппе JФ 5).
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съгласIш сме вФIи,щостта ца наlцата оферта да бъде до з1.12.2017 г-, до която
дата ще се clmтzlмe обвързави с условията Еа цредставФlаm от пас оферта.

Неразде.Jпiа част от яастоящата оферта са ТехЕиqееко предложеЕие (ПрпложGrrие
lФ 4) ц Цецово предложевие (Прплоlкевпе Л! 5).

Дата
LlMe и фами:пlя

По,щшс
Еаш,леповашlе ва офервта а

пеqат

оз/о1 l2017
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Прпложеяие Jф 4

a

до
БЕЙСИМ МУСТАФА
здм.кмЕт liд оБщияд върБиIи
ул. .,сЕtпЕмврийско въстлниЕб л9 40
гр. върБиIи, оБл{ст шумЕIl

ТЕХНИtIЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
вьв врьзкl е

IIАЗАРНИ КОЕСУЛТЩИИ

за предоставяве вa офертп, за Iiзпьлпеfiпе цд отделвп видове строителвд и
моцт&rкви рдботп по проект: ,,РеконgIрукцIlя я/I'lлrl рехiбилвтдцпя ца Jлдстъцr от
общпвскп пьтrlща ца територията Еа Общrнд Върбица'' във връзка с прелстоящо
кандидатстваяе по подмярка 7.2 ,,Инвееlицпи в създаэанетоJ лодобряването или
ра:}lilиряването на всичкл видове малка по мащабlr инфрастукryра.. към Програма за
развитие на селсмте раЙони 2014_2020 л.

от.клдсико проЕКТ ВООД ЕИК: 2005236l l, седалище и адрес на упра&qение: гр.
Софил, ул_ Иван.Щеrrr<оглу N9 18, телефон: 0988з54706, e-mail kЙitоjrЪеitбJч,Ьg,
управител: Веско Линков Велков.

/посочете: фир:,rа на оферент4 ЕИК, адрес яа управлеш{е, адр€с за коресп.l телефон,
факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и офiрнта по .*о" nn,

rьлномощие в/иди имена и месторабота за физически лица./ /

Увsrкаемr г_в МуФафа,
След запознавме с Поканата за предсmвяне на оферта, с настоящото Ви

представяме Тешlическо предложение за изпъляеЕие на отделни видове стоителни и
монтiDlкни работи по проект: ,,Рекоцструкцпя rr/или рехабrrлпт"цr, n" yru"*r" о,
обЩffвски пътища ва терrrторrrята на общпца върбrrца,,

1. нашето предложение за изпълнение на отделни видове стоителни и
монтажни работи по Лроект: ,декоцсгрукцпя t/вли рехабrлптацrя ва уqаgгьцs от
общпrlскп пътища аа терпторпяв на Общпца Върбпца'' е Kaliтo следва:

ttt
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> ИзФаждаце на подземна мр€жа за широколентов интернет, рчвположеяа в
сервi{г}та на обцtлцските лътища.

Тaва 0ейносrп вмючеа:
I. Подготвrlтелши работя - I{аправа uа шурфове rro трасето за фпкспране васъществувдщrlте подземвll кабелп и сьоръжечия (слаботокови кабелtl,сьорьrrФllпя Еа ВиК r др.)
ИзrьлЕителrт це маркира точно трасето на цlъбопроводите и сФадните отклонения и
ще проriи естественото ниво Еа терепа по продължение на тасето. Akrr няма заTo.iHoTo положение на подземните
съществумт такива щ" 

"" ""nou""" 
*r}}Х*"О* Ё"iJJЁiilli; I""|""-:ýfiffiЪJ:

се допусм да се осъществява с механизация предложена от Изпълнителя, и ако се
}вредят или унищожат подземните проводи или съоръжения! възст,lновяването им щеоъде за смежа на изпълншгеля-

остатъчните маси след направата на шурфове, ще се извозят до лело за
строит€лви отпадъци, пОсочено от ВъзлOжлтеля.
II) Изкоппи рдботп - Направа Еа изкоп в огрдяrчителЕата пвпца (сервит}т) trапьтя

Изкопите ще се извършват в съо].вотýтвие с линиц нивъ размери и дълбочини,кмто е )лазано в чертежите.
IП).Мовтажвя работи - пзтегляве, полагапе fi моllтдrк яа защптЕrr тръбп HDPE
2хф40 мм, Полагане РvС левтд, Еалравл и моштаr( tа кдбелЕr шахтra с капаця

Досmвеците материаJIи це да отловарят на Наредба 35 от З0.11.2012 (за
правилата и нормите за проектираце, изФахцане и въвеждане в експлоаlация на
кабелни елекгронgи съобщителни мрежи и прилежацата им инфраструкryра, иJладена
от мицистъра ва МтиТС и Министъра на МРРБ) и БДС EN стандартите цитирани Bl
техлическата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят ше
представи декларациЯ за сьответствие на лро4/кта със съответните европейски норми -
EN и стандарти,

производителят лрrте)l@ва собствена система за управление на качеството в
съответствие с ISo 900l:2000 или еквиваJI€нт, гарантираца постоянно качество наиздели.,lта.

Пр, полагане ще се спазват инстукциите на съответния
производител.

защитнmе тъби се лредвиr(дат от полиетилен с висока плътцосъ издържацим номинално налягаве Рм0.

Материал: РВ I QORq усюйчив I{а образуване яа пукнатини

Лрофил на тръбrrте: е,rtнослойна компакгна тръба от РЕ l 00Rc.

I_|дш: черн цвят
Полагаяе.: в изкоп или безтраншейЕо (при одобрено предло)iФняе на

изrгьл нитЕля).
номияален диаметъD DN: ГJN4о
Номияално наляланё и Sиndard Dimenýioл Ratio: PNl0 (SDR l7)
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a

връзкutпе на tц|rъбшпе u прuсъеduнulttелнutпе часlпч це се uзпълIуваrп поuзulkвсlнuяrпа на проuJвоОulпеля на rпръбuпе-
ще се ооозначат на видими места, с mбели всички съоръжеция потрасето,Прrr извършваЕе на стоително-монтчDкните работи стиктно це се спазватизискзанията на производит€ля на тоъ,6ите, на Правилника за извършваве и лриеманена СМР, какю и изискванията на Наредба Na 2 от 22,0з.2оо4 г. за минимilлнитеизисквания за здравословни и безопасни условия Еа труд при извършваце на СМР,в участьците па пресичме със съществумпц комуникацииt разкритите тllкиваше се укрелят, съгласно приложените детайли или no 

"u""n о'" 
"ur"pn-nнепозволяващи тяхната повреда, Срокът, в който кабели и др. могат да стоя1. открити емаксимlм едяа рабmна смяна. Незасl

н€ се доrryсм. ИПаВИ И НеЗаЦЦТеНИ КабеЛИ И ЛРОВоди без охрана

fV) Зарпвrче л граuбоваЕе ва изкопл
изгьлнението яа обратния яасил е изграr(да{еlu направилно легло под и около страяите на тъбите. Дъното на изкопа ще се полравни допроектното ниво,

Пласт от пясък с дебелица l0 см за РЕ тръбите ще бъде лолоj(ен и заравнен. .1.ози 
пластце осигури здрава опора и подходяцото легло под тръбата_ Местата на свръзка даостават свободни поце на 50 мм.

При изrьлнението яа обратната засипка, це се слазва БДС EN tбl0:2003 или
еквивментен.

няма да се извършва обраша зtlсипк. докато от изкопа не се отстранят всички
отломкл и др}ти нец.rсJи материми.

ylц]lr.lla заси!м тябва да се извършва само с одобрени материми,lчlатериали за оЬратна засипка:_ fьсък - трrбва да е неtlмърсен, еднородеЕ лранулиран материал и смtксимiцен размер на частиците 20 мм, а частиците по-малки от 0.02мм тrбва да са по-ммкО от l0olo. СъщО така материzцът не тябва дасъдърrса органиriЕи и вредни вецества: не трябва да съдържа повечеот 15% (тегловни) глина или наноси, поотд€лно или в комбинация от
двете;

трошен камък несортиран - материалът трябва да е граrrулиран и сподходяцо качество, за да се постигне исмното уплътняване.
земни почви - тябва да е подходяц почвен матери,iл, който включваповече ло видове и класове
максиммва големина на .,о".," "т:;;:;i*fir-fii:, 

","ч::;},";диаметьр Еа тръбата Ео не повече от з0 rаm. Материалът за засилвацена таншеяm моr<е да бъде от изкопаяата земна маса. ако е възможнопостилаяето на проекIною упльтнение с максимilлна големина на
частиците от 30 mm.

_ Материалът за обратна засипка няма да съдърr(а Чy)iИИ материми
(примеси) мто: камъни, сняI, лед или замръзнми земни буни.

Обратната засипка се изsършва на пластове от 20 с" и ло начин, който не
tlаруцава lrзраан;aването, нивелацията или стабйлноФта на тръбите,

След полаганЕго на тъбите, в съотвfiствие с изискванията, ще се изгьлни

iвi9
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-

обратrа засилка от пясък над темето на 1ръбата с дебелииа З0 см. Трябва да сетамбова касго под тъбата, там и около и над темето на тъбата.уплътнениеm на обратната засипка с тошения камък и земни почви и надпясъка! ще бъде изпълнево по такъв начинl че да бъде достигнfiа 98оlо от плътността нанасипа. Навлажняването на материаJlа за обратна засипка да бъо" nanona"""o о noro*на уплътнението или както е изрично }казано.
след засипка. норм;rлното сJrягане ще се покрие с материчц от същия клас и щесе подJържа до цзискваtlото ниво. Ако подобно слягане е значително и се дъr,Iжи налоша зatсицка, то Изпълнителят тябва отново да извърши изколни работи до нужната

дълбочина и засице отново каlla!ла, r.акTo се изисква от спlндартите.
Y) ВъзсгдцовяваIrе Еа fisстплките

Възстановяването на настилката ще бъде съгласно лриложените детайли и чка]ания
в проекItL кьдето е пр€двидено,

Дата
Име и фамилия

Подпис
Наименование на офернта и

печат

0З/ 01 / 2017 г.
веско Велков

tat

ttt

бq*9



ПРОГРЛМЛ ЗЛ РЛЗВИТИЕ НД
сЕлскитЕ рлЙони 20l4_2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗЛ РЛЗВИТИЕ НЛ СЕЛСКИТЕ

рлЙони

ЕднА пOсокА
много вьзмOхности

Приложевпе ЛЪ 5

a

до
БЕЙСИММУСТАФЛ
ЗАМ.КМЕТ IlA ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ул..сЕптЕмвриЙско въстАниЕ. Nа 40
гр. върБицА, оБлАст шI.мЕн

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
аъв връзка с

IIАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяЕе яа офертп, за пзпьлцецпе цд отдеJlЕп вtiдове строптgтrsп и
моцт&?кци работи по проекг ,РекопФрутцпя talили рехабплгrацпя на участъцп от
общиЕски пътпща па територцяrа па Общхна Върбича" във връзка с предстоящо
кандидатстваllе по подtdярка 7,2 ,,ИЕвестиции в създавмето, подобряваЕето или

разширяваЕето Еа всички видове мzцка по мащаби иЕфрастукт}!а" към Програма за

р.ввитие Еа селските райови 20l4_2020 г,

ОТ КJIАСИКО IРОЕКТ ЕОО!, ЕИК: 20052Зб1 1, седапище и адрес Еа ).праалеЕие: гр.
София, ул. Иван ДеIrкоглу Nэ l8, телефоя; 0988354706, e-mail Hasikojюekt@abv.bg,
управите.r: Веско Лиt{ков Велков,

/посочете; фирма ва офереят4 ЕИК, адрес ца упрафIепие, адрес за коресп., телефон,
фмс, e-mail, Ijll\,teцaтa па ,гIицЕго/ата представлrващо/и оферепта по закоIl иJIи
пъ.lшомощле и/влп имена и месторабота за физпчески лица,/

Уваrкаеми r-п Мустафа,
След запозпаваяе с Поканата за предстчrвлlе на оферт4 с rrастоящото Ви

щ)едстЕвямо стойЕост па разход4 за който ще каЕдидатствате, KatKTo следва:

l. ПОДОБЕКТ: ,,Път SHU 1041 Л-7, Кояево - Въфщ' - Станлrци - Божурово -
Червооково - Крайгоршr от км 0+000 до ю{ 8+700;"

J\!
по
ред

Ilапменование ва
разхода за който се

каIцпдатствате
Мярка

количество
Стойност в лв.
без вш. !!С

стойяост
влв.с

вм. !!С
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цнА пOсокА
много вьзмOхности

a

1.

Направа шурф

бр. ,< 550,00 660,00

,
Направа изкоп 0,8I/0,4M-III

мтегория 85з8 42 690,00 51 228,00

з

Наrrрава шахта с капак -
по детайл бр. 85 21 250,00 25 500,00

1

ПолагаЕе HDPE тръба
о4Oмм 2бр. "l.м. 85з8 25 бr4,00 з0 7з6,80

5

полагане Рvс леIrга

85з8 4 269,00 5 122,80

6

Обратен пасип

мз 3073,68 24 589,44 29 507,зз

обша стой$ост в .r€вд l18 962.44 1,42154,9з

2. ПОДОБЕКТ: ,,Път SHU 3042 / I_7, В.Прслав - Въфиц' _ Кьолмея от Iot Gt000
до км l+800.00"

л!
по
ред

наимепозаrrие на
разхода за който се

каядпдатствдте
Мярка

количество
стойноgr в лв.
без вкл. .Щ,.ЩС

стойпост
влв.с

вкл. ДДС

1.

Направа шурф

бр. 5
110,00 l32,00

2

Направа изкоп 0,8/0,4M-III

категорrjt 1842
9 2r0,00 1l 052,00

Направа шахта с капак -
по детайл бр. 18

,1 500,00 5 ,100,00

4

Полагане HDPE тръба
о4Oмм 2бр. JI.м. |842 5 526,00 6 631,20

5

полагапе Рvс лента

ll l842 921,00 t 10520



ПРОГРЛМЛ ЗД РЛЗВИТИЕ НЛ
сЕлскитЕ рлЙони 20r+2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗЛ РДЗВИТИЕ НЛ СЕЛСКИТЕ

рлйони

шнА пOсOкА
мног0 вьзмохности

a

6

Обратен насип

v3 66з,12 5 304,96 6 зб5,95

обща стойяосI в "leBa 25 571.96 30 686J5

JФ
по

ред

Ilапмеповдпие ва
разходд зд който се

кдшlшIатствате
Мярка

колйчество
стойпоgг в лв,
без BK;I. !,,Д(С

стойцост
алв,с

Blcr. !,ЩС

l.
Направа пцрф

бр. 9 r98,00 237,60

,,

Направа изкол 0,8/0,4м lli
мтегория li 2835 14 I75.00 17 010,00

з
Напрам шахта с капак -
по детайл бр. 29 7 250,00 8 700,00

4

Полагаве HDPE тръба
о4Oшt 2бр. J.ltl. 28з5 8 505,00 l0 206,00

],

полагане Рvс леmа

lt 2835 l4r7,50 l701,00

6

Обратен насип

и3 1021 8l68,00 9 801,60

обrца стойност в левs 39 713,50 47 656J0

3. ПОДОБЕКТ: Път ТGV 116l Л-4, Ом}ртаг-Търговище/ - Стража - Драгаповец
грацица общ. (Търговцще - Върбица)- Иваяово - /I-7l от км 24+400 до км 27+250

Дата
Име и фами.lмя

ПошIис
Наимеповаlпле ва оферента и

печат

0Зl о7 / 2о11 r-
веско Ве"тков


