
IIРОГРАМА ЗЛ РЛЗВИТИЕ IiЛ
сЕлскитЕ рлЙони 20l4_2m0

ВВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕ.ЩЛСКИ ФОНД
ЗЛ РЛЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

рАйони

ЕднА посOкА
мног0 вьзможнOсти

Прцложепие J\Ъ 2

до
БЕЙСИМ МУСТАФА
ЗАМ.КМЕТ IlA ОБЩИНА ВЪРБИIIА
ул. "сЕптЕмвриЙско въстдниЕ. m 40
ГР. ВЪРБИЦА, ОБJIАСТ ШУМЕН

оФЕртА
във връзкл с

IIАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

зд предоставяше це офертf,, за ЕзlьлпепЕе па отдеJtцц вrдове сцtоцтеJ.Iцп в
моптаrкпц работц по проеIо ,rРекоЕgцtукщя в/плп рохлбплптдцпя Ел ]/.rлстьцЕ от
общццскх пътцщл вл терпторпята ца Общппл Върбпца' във връзка с цредстоящо
кавдидатстване по подiярка '1.2 ,УЕвестйrrм в gьздаЕаItето, подобряЕаЕето или

разшр.вдIето IIа всички видове Ma],IKa по мащаби !rвфраq!рукгr!а" към Прграма за

разавтие Еа с€дските райони 2014-2020 г.

ОТ МЕГА ХИДОСТРОЙ ЕООД, ЕИК; lЗ1456729, аедаJшще и ад)ес Еа ylrpzвJrclmc: rp.
Божурищq ул. Васил Левсю{ N9 15, телсфон: 08837З383З , e-mail:
mega_hidюýtroi@mail.bg, управи:ел: ЗораЕ Славчов Коgюв.

/посочете: фирма па оферепт4 ЕИК, адрес на управлевпе, ад)ес за коресп,, телефон,

факс, e-mail, имената па лrщсло/ата пlrедставrr,яващо/и оферепта по закоЕ иrЕl
lтъJIпомощпе п/плп пмева и месторабота за физичесюr rича./

Уважаемп г-п Мустафа,
След залозЕаааце с Покавата за представяflе Еа оферта, с Еастоящото Ви

предстаsяме Оферта за изпышение Еа отделЕЕ видове строите,пнll п моIlтzl]iкни работп
по проект: ,Рекоцgгрукция rrlили рехабплггация па участъцп от общиЕски
пьтища пд терпторпята па Обцrrвд Върбпца" като считаме, че изIIъJIяеЕието Еа

дейЕос!ите, за които отпрЕtвяте зaшитвfulе, бI'(а моглlt да бьде изпъfuФЕа прrt условиrrта
Еа предстaвеЕите от Еас ТехЕиIIескою пред'Iожеяие (Прпложеппе Л! 4) и I_[eHoBo

предложсЕпе (Прпложеяпе Nэ 5).



IIРОГРДМЛ ЗЛ РЛЗВИТИЕ НЛ

-".Hfrffifiiffi'#+"т-, 
ft*швiзtr *,.*,

рАйони

Съгласшл смо вЕцидiостцr на пашата оферта да бьле до З1.1,2.2Оl'| г., до която
дата ще се сIмтапrе обвързаш с условпяга на пр€дставената от пас оферта.

Неразде:пrа част от вастоящата оферта са Техническо предложеппе (Приложеппе
М 4) ш Цепово предложевие (Приложеппе Л! 5).

Дата
Име и фамилия

пощс
Fiаrшевоваяпе ва офергга и

печат

t

0Зl 0'l / 2017 r.



ПРОГРЛМА ЗЛ РАЗВИТИЕ НА
сЕлскитЕ рлЙонп 20l4_2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕJСКИ ФОНД
ЗА РЛЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

рАЙони

до
БЕЙСИМ МУСТАФА
здм.кмЕт }rд оБщинА върБицА
ул. ..сЕtlтЕмврrflЙско въстАниЕ" лъ 40гр. върБицл, оБ,IАст ш}мЕн

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
във връзка с

IIЛЗАРНИ КОЕСУЛТАЦИИ

за предоставяве lia оферти, зд llзпъляевце на отдеrlrrи вцдове строптелнll ЕмоЕтажцв работп по проект: ,,Рекоrrструкцяя и/IlлЕ рехабцлЕтдчr" ", 
y"o"rru" *ОбЩrПСКg Пътtlща ва територrrята ва общппа в"Йrоч' 

"u" 
;;;;n;l'nJ"u"ro"ro

кандидатствале по подмярка 7.2 ,,ИЕвестициц в създаванеюl подобряването или
разширявмето на всички видове малка по мащаби ияфрастрl,rсгура.' *"*, Про,рч"ч aч
рtввитие яа селските районй 2014-2020 l .

от мЕгА хидросТроЙ Еоод. Еик: I3 l4_5672q. седалише и адрес на ) правление: I р.Ьожурище. ул, Васил Левски л-. l). теле.hпk. пяяl711е,r1."gi_Ьiа..t.оi6.чil,iJ,уrо""й"r,З"о*ё;"";'iН;.".UбdJ/JJбJJ e-mail:

/посочете: фирма на оферентц ЕИК. а
6"*", ._bJir,,"",J*',; ;,,J;iЁж#Нilffi ;, #ý:*X"ii?l;J"*""ф*'лълномощие и/пли имена и месторабота за физически лича,/ ),

Увахсаеми г-п Мчстафа.
След запознаване с Поканата :

представяме техяическо no.ono*""n" 11 ;:,"ffi:"#JHY"T;";;;"ffi;;,u;
монтажни работИ по проект: ,,РеконсIрукцЕя r/l'лИ рехдбялитацl|s '" 5r"u",*,u, о,обцrяскЕ пьтцща ва тервторията иа Общива Върбица''

Нашето предложение за из]
м_оятажяи работи ло про"-,,,г"*оп".]ffi i;##Ж;Х,",НТ;.";:Ж;";

цнА пOсOкд
мнOг0 вьзмOхносп

Прилоrкеяпе J{! 4

ОбЩИпсКt пьтПща ня територtлята на Община Вьрбица'' е както следва:



ПРОГРЛМА ЗА РЛЗВИТИЕ НА
сЕJIскитЕ рдЙони 20l4_2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НД СЕJIСКИТЕ

рАЙони

ЕднА пOсOкА
мнOг0 вьзмOжности

.щейностга ни по изгрФl(да!lе на подземца мрежа за широколентов
иптернетtразположева в сервитJпа lla обцияските лътица ще вмючва:

- поdaоmвumелна Р(боmч - На1лрава на шурфове по тасето за фиксиране ца

съществуваците подземни кабел,
съорr(ения на ВиК и други); 

l и съорь,(ения (слаботокови кабели,

- ,t копнu рабоmu - Направа на изкол в Ограяичителната ивица (сервит}т) на
пътя;

- мОнmа:rrсНu рабоfпи - изтегляне! полагаве и MoItTaж иа защитни тръби HDPE
2хф0 мм, Полагане РVС лента, налрава и монтаж на кабелни шахти с каIици:

- ?apuBaHe u mро"uбоване на uзкопц

- Възсtлtановяване на насtпл!!.каmц

осgовцгIе дейrrости ще бьдлт изпълнеяtl съобрщцо техЕrlческя
спецхфrrrсацrя ц сьглдево Нардба Jф З5/30.11.2012 г. зд ор"rr,""r" ц яормпте ta
проектпраце, пзгражддце Il въве,l(JIаше в експлоатлцпя ца кабелпя елеrсгроЕпt
еъобщптелЕв мlrежr| п прялеrмщата цм ивфраструктура.

,Щата
Име и фамилия

Подпис
Наимевование на оферепта и

пеqат

</, \-,/д-Цa/ Iрад \{

ttt



ПРОГРЛМЛ ЗЛ РЛЗВИТИЕ НЛ
сЕлскитЕ рлЙони 20l+2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕJrСКИ ФОНД
ЗА РЛЗВИТИЕ НЛ СЕЛСКИТЕ

рдЙони

ЕднА пOсOкА
мнOг0 вьзмOхнOсти

При",rожевпе Л} 5

a

до
БЕЙСИМ МУСТАФЛ
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ул. "сЕптЕмвриЙско въстАниЕ" м 40
ГР. ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
във връзка с

IIАЗАРНИ КОНСУЛТАIЦlИ

за предостдвf,Ее па оферти, за взпьлцеяие Еа отде,Iпи вDдове строrlт€лци я
моЕтаlшlи работЕ по проект ,Рекоliструкцпя п/плш рехабилштацпя Ея у.lастъцп от
общпЕскп пътпща пд терпторигга ва Общrrца Върбицаr' във врьзка с rlредстоящо
кдццдатстваце по подмярка 7.2 ,,Инвестиrди в сьздававЕlо, подобряааllето или
разшrрямнето ца вси!lки видове м&'rка по мапrаби инфраструrryра. към Програма за

рщвитце flа селскпте райовц 2014-2020 г.

ОТ МЕГА )С4ДРОСТРОЙ ЕООД, ЕИК: lЗ1456729, сода.тище и адрес на управлецие: гр.
Бохсурище, ул. Васш Левски ],]Ъ 15, телефоп: 08837З383З, e-mail:
mega_Ыdтostтoi@mail.bg, управител: Зорап Славчов Костов,

/посочsте: фирма па оферент4 ЕИ( адрес на }правлеш]е, адрес за коресп., телефон,
факс, e-mail, пмеЕата ца лицето/ата представ,,Iяващо/и офереЕга по зzlкоя или
пъшiомопше lilплп имепа и месторабота за физически лица,/

Уважаеми г-н Мустафа,
След запозцаване с ПокаЕата за предстalвяIlе Еа оферта, с цастояцото Ви

предстаздdе сюйвост на разхода, за който ще кавдидатстватеr както следа:

l. По{оБЕКТ: ,,път SHU 1041 л-7, Копево - Въфича/ - стмянци - Божурово -
Червооково - Крайлорuи от !(}-r О+000 ,ао ш 8+700;"

JY,
по
ред

IIаименоваяие на
резхода за койго се

капдtiдатствате
Мярка

количество
стойвоgг в лв_
без Brc"r. !,.ЩС

стойност
влв.с

вкл. !flC



прогрлмл зА рлзвитиf нд
сЕлскитЕ рлйони 20t4_2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗЛ РЛЗВИТИЕ НЛ СЕЛСКИТЕ

рлйони

Едl-iА посокА
мног0 вьзмФ(ности

1.

Направа шlрф

бр. 25 577,50 693,00

2

Нмрава изкоп 0,8/0,4M-III
категория

]ll 85з8 44 824,50 53 789,40

з
Направа шмта с KaTraK

по детайл бр. 85 22 з12,50 26115,0о

{

Полагаtrе HDPE тръба
о4Oмм 2бр. л,м. 85з8 26 894,70 з2 21з,64

5

полагане Рvс лента

85з8 4 482,45 5 з78,94

6

Обратен насип

мз з073,68 25 818,91 30 982,69

обша стойяост в лева 124 9l0,56 l49 892.67

2. По!оБЕКТ: ,,Път S}IU 3042 / 1-7, В.Прслав - Въфица/ - Кьоlпrцен от км ф000
до км 1+800.00"

л}
по
ред

напменованпе па
рдзхода ]а който се

кандидатствате
Мярка

колпчество
Стойвоgг в ",rB.
беr вкл, ,Щ,ЩС

стойност
в "qB. с

вк-1. Д[С

1.

Направа шурф

бр. 5 115,50 138,60

2

Направа изкоп 0,8/0,4M-III
категория м |.842 9 670,50 l1 б04,60

HarrpaBa шмта с капак -
по детайл бр. 18 4 725,0о 5 670,00

1

Полагаяе HDPE тръба
о4Oмм 2бр.

",I.}t. l8,12 5 802J0 6962,16

5

поiагане pvc лента

1842 967,05 l lб0,46



прогрлмл зА рлзвитиЕ IlA
сЕлскитЕ рлйони 20l4_2020

ЕвропЕЙски зf, мЕдЕлски lDонд
ЗЛ РЛЗВИТИЕ НЛ СЕЛСКИТЕ

рдЙони

цнА пOсои
много вьзможности

a

6

Обратен насил

мз 66з,12 5 570,2l б 684,25

обша стойвост в _пева 26 850.56 32 22о,67

З. ПО!ОБЕКТ: Път TGV 116l Д_4, Ом}ртаг-Търговlше/ - Стража !рагановец
граница общ. (Търrовище - Върбпца)- ИваЕово - /1-7l от км 24+400 до км 27+250

Ns
по
ред

наименовднце па
разхода за койtо се

капдЕдатствдте
Мярка

колпqество
стойпоgг в лв.
без вкл. !,ЩС

стойriоgr
влв.с

вкл. ДДС

1.

Налраза шlрф

бр. 9 207,90 2.19,,l8

2

Напраsа изкоп 0,8/0,4M-III
категория 2835 l4 883,75 l7 860,50

Направа шахта с капак -
по дФайл бр. 29 7 612.50 9 1з5.00

1

Подагане HDPE тръба
о4Oмм 2бр. .I.}t.

2835 8 93025 10 716J0

5

полагане pvc лента

}l 2835 1 4E8J8 l 786,05

6

Обратен насип

уз 1021 Е 576,40 10 291,68

общs стойвост в лева 41 699,18 50 039,01

Дата
Име и фамцлпя

Подпис
Нашеяоваrие па офервта и

пе!вт

0З/ о7 / 2O'l7 r.
Зорая Костов


