
оБщинА върБицА, оБлАст ttlyMEH
9870 ВърбrIца! ул. ,,Септсмврийско въстаяие.. ЛЪ40,

тел.: 0539l/213I, факс: 0539r/2005
c-mail: оЬýhliпа@чагЬilsа.оrр

web: ý.rr' v.va rbitýa.o rд

рЕшЕниЕ

Лt 90l/07.07,20l7 г,

На основа на чл, 44 от зМсМА, във връзка а чл.29, м. 18 от Наредба N! 12 от
25.07,2016 г. за прилалане на Подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, лодобряването
или разширяваветО на всички видове ммка по мащаби яяфраструкryра." от Мярка 7

,,основни услуги и обновяване на селаm в Селските райони.' от програмата за ра]виrие
на селските раЙони за периода 2014 2020 л.

ОПРЕДЕЛЯМ:

стойност Еа разхода за изпълнение, на отделяи видове стоителни и монтчDкни

работи ло проект: ,,Реконструкция rr/шлл рехабилитяция rra участъци от общfiхски
пътllщ, lla територllята па Общппа Върбrцд'., с който община Върбица ще
кандидатстване по подмярка 7-2,,инвестиции в създаването, подобряването или

разширяванетО на всички видове ммка по мащабИ инфраструкryра.. към Програма за

развитие fiа селските райони 2014-2020 г., които не са включени в списък с акгивите.
дейн(ютите и усл)лите, за които са определени референтяи разходиl както следм:

,,КЛАСИКО ПРОЕКТ( ЕООД с яаfi-пtiска цеllа на предложсlIа стойпост д

рдзхода зя изпьлпеппе заi

l. ПОДОБЕКТ: ,,Път sHU l041 /I-7, Кояево - Върбицr - Станяtlци - Бохурово
Чернооково _ Крайгорци от км 0+000 до км 8+700.'

Стойпост в Js. без вм. jЦС
лIс

l бр. 2,5 550

85з8 ,|2 690,00 5l228,00

з
Направ! шdта с капак

бп- ll5 2l 250,00 25 afi1.00

ПолФаве HDPE трьба
85]8 25 61,1,00 ]0 7J6,80

85]8 .l269,00 5 I22,80

6 J07.],68 2{ 589,lt 29 507.J.}



обша стопtоФ в neв, ll8962,4.1 l]2 75r,9з

Средпа стойrrост ла разхода в левд
зд lM.

l].9] 16,12

2, ПОДОБЕКТ: ,,Път SHU 3042 / I-7, В,Преслав - Върбица,/ - Кьолмен от км 0+000

до км l+800.00"

3, ПОДОБЕКТ: Път ТGV 1tбI /l{, Омуртаг_Търговище/ - Стража - Драгановец
граница общ. (Търговище - Върбица)_ Иваново _ /1_7/ от км 24+400 до км 27+250

cтoitпo.T в ]в. 6.1 вш. Лс
дцс

l бр. li0 l3?

2 l812 92l0,00 I1052,00

3
Направа шахm с капак

бI,, l8 1500,00 5 100,00

l ПФФдне HDPE тръба
l8,12 6 б.]1.20

92I I l05.20

6 66J,l2 5 з0{,96 б ]65,95

обшt cтoii,tocт в rcв, 25 57t,16 JOa)86,зs

Средlrа стойност tta разходд в левл
зд lM,

lз.88 l6.66

Стойпост Е ]в. беt Rш, ЛС
Il(]

l бп, 9 l98 2]7,6

2 28]5 ll l?5.00 l? 0l0,00

J
Направа шахm с ка!аk

]9 7 250.00 8 700,00

,l
ПФагаве HDPE тръба
940мм 2бр,

28з5 8 ý05,00 l0 206,00

28з5 11l7,50 l701,00

6 l02l 8168,00 9lJo1,60

обща Фойпост в л€ва 39 7l].50 {7656,20

Срсдпа cтoiiвocт па разхода в лева
за 1м

l1,0l l6.8l



обосfiовка за мотпвцте. обчсловtlлrr избоDа:

В хода на пазарните консулmции, са постъпили 3 (три) независими оферти, както
следва:

- Оферта ]ф l от оферента 
'МЕГА ХИДРОСТРОЙ'ЕООД:_ Оферта N_. 2 от оферен га ..КJИСИКО ПЮЕКТ.ЕООД;_ Оферта N9 З от оферента ..СТРОЙКОНСУЛТ. ЕООД;

l. .МЕГА ХИДРОСТРОЙ"ЕООД предлага стойност на рllзхода за излъ]tнсние,
на отделllи видове с,троителни и монтlDкни работи по лроеIсЁ, за които ще се
кандидатствitа какго следва:

1. ПОДОБЕКТ: ,,Път SHU 104l /1-7, конево - Върбиц' - Станянци Божурово
Чернооково _ Крайгорци от км 0Ю00 до км 8+700;..

2. ПОДОБЕКТ: ,,Път SHU З042 / Ь7, В,Преслав _ Върбиц' - Кьолмен от км 0+000 до км
l+800.00"

стойпост о JB, бс]вЕr,/tlс
l1.Ic

l бп. 25 5??,5 69J

2 85]8 {{62,1,50 5] ?89.10

] Яапрfuа шзъ с KдraK
бр, 22 зl2,50 26 ??5,00

,l Полагалс HDPE тръба
MONM 2бр, 85J8 26 89,1,r0 з7 21з,61

8a]8 .l l82,,l5

з073,68 25 8l8,9l J0 9Il],69

обц! Фоппоств]еs! l2l9l0.56 1,19 892.67

Средtrа стойвоет па разхода в лева зд
1м 14,63 l7,56

Сiой осr s,s. беr вм. JДС
ллс

l бD. ll5,5 l]8.6

2. l8,12 ll60,1,60

з Налраза шаm с халак
l8 .l725,00 5670,00

,I Поjirаве IIDPE тъб. 18,{2 5 802,J0 6 961,16

l812 967.05 I l60,tat

66з,lz 5 5?0,2l

обtrl! стой ост влев, 26 850,56 ]2 220,67

Средпа Фойност пА разхода в лева за
lM l,1.58 l7..l9



З. ПОДОБЕКТ: ПътТGv l16l Л-4, Омуртаг-Търповище/ - Стража Драгановец гравица
общ. (Търловище - Върбица)- иваново - /1-7l от Kni 24+400 до км 27+250

СтойлоФ в лв, бФ BEr. Д{С
.1-,(с

l бр, 207.9 2,t9.]8

28з5 t.l 88з,75 l7 1160,50

3
Н.прФа шцm о Kfufu

бр. ? бl2,50 9 l]5.00

Полагаяе HDPE тБба 28]5 8 9з0,25 l0 7lб,30

2835 l ,l88,з8 l 786,05

I02l 8 576,t0 l0 291.68

общ, cтoinlo.T влсва tl699,18 50 0]9,0l

Средна стойност яа разхода в лева за 1м 1.1,7l l7,65

2. ,КJIАСИКО ПРОЕКТ. ЕООЛ пр€длага стойност на разхода за изпълнеяие, на
отделни видове сIроителни и монтаr(ни работи по проекта, за които ще се
мндидатства, както следва:

L ПОДОБВКТ: ,,Път SHU l041 Л-7, Конево - Върбиц' - Стаиянци - Божурtrllt-r -
Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+?00.'

СтоПпоФ вл& бсз вм. Дi(С
ltrlC

l бр. ]5 550

2 8iз8 ,l2 690.00 5l228,00

3
Направа шцD с капак

б0, 85 21250.00 25 500,00

Пмщпе HDPE тъба 85]8 256I,1,00 30 ]]6.80

8538 ,l 269.00 a l22,80

6 MJ 307J,68 2.1589,.ц 2950?,Jз

общi стойоост в п.в! ll8 962,.ll l12 751,9J

Средпа стойноgr Еа разlода в лсва
за 1м. l3,93 16,72

2. ПО.ЩОБЕКТ: ,,Лът SHU 3042 / I_7, В.Преслав _ Върбица/ - Кьолмен от км О+000



Стойвост влв. б.r sgt. jЦС
ддс

, бр, a ll0 lз2

7 l8]2 9 2l0,00 ] l 0i2,00

] Направа ща\m с капак
l8 1500,00 з]00.00

] поп аяс HDI'E ryъба
5 526,00 6 бJ1,20

l8,12 92,1 t l05.20

6 ббJ,l2 5 30.1,96 6 ]65,15

обща cтoihlocт s l.B, 25 571,96 з0686,3a

Средва стойпост па рдзхода в лева
за 1м.

13,88 l6,66

З. ПОДОБЕКТ: Път ТGv
граница общ. (Търговище _

до км l+800.00"

l lбl /I-4. Омуртаг_Търговище/ - Стража -Драгановец
Върбица)- Иваново _ /1_7/ от км 24+400 до Kni 27+250

cтofi поФ, в nB, бсl вм. ;Llc
лдс

l 9 l98 2з7,6

2 28J5 ll l?5,00 l? 0l0,00

J
НФршаш lта с капак

бр, 7 250,00 8 700,00

,|
Пмагаqс HDPE тъба
о?юмм 2бр.

28J5 8 s05,00 l0 20б,00

28з5 1.1l?,50 l ?01.00

I02l 8l68,00 9l]01.60

обща стойпост в leв' з9 713,50 {7656,20

Средва стойпост Ilа разхода в лева
за 1м

1J,0l l6,8l



3. "строЙконсУлтq ЕооД лредлага стойност на рsзхода за изпълнение, на
отделни видове строителни и монтажяи работи по проекта, за които цс gc
капдидатств4 както сJIедва:

1. ПО,ЩОБЕКТ: ,,Път SHU l041 /I-7, коrево - Върбиц' - Станяяци Божурово

2. ПОДОБВКТ: ,,Път SHU З042 / 1-7, В.Преслав - Върбица/ - Кьолмен от км 0+000 до
км t+800.00"

Чернооково _ Крайгорци от км 0+000 до км 8+700;"

СтоПпост в лв- беr вм. Дlс
лс

l бр. 25 7I9,J

85]8 lб 532,10 558J8,52

] бр. 2] I62,50 27 79i,00

полагане HDPE
85]8 27 9l9,2B ]3 50з,ll

5 85J8 ,l65].2l 5 5lJз.8s

307J,6E 26 802,19 з2162,99

общ, cтoiixocт в ,]свд l29669,06 l55602,8?

Средllа cToirнocr tta разхода в левs за lM 15,19 18,22

Стоiiпост в ]в. бсr вU..ЦС
.цс

l бр, 5 119,9 I{],88

7 l0038,90 l2 0{6,6ll

] бD. l8 ] 905.00 5 88a,l]0

J l8]2 602JJ1 ? 228,0l

l8J2 l 00J,89 l 20J.67

66J,l2 5 ?ll2t]l

обща cтoi|Hocт в ].ва 2787з,t] ]]-l18,12

Средна сгойпоgг ха разхода в лева за lM t5.Iз l8,I б



3. ПОflОБЕК} Път ТGV l lбi Л-4, Омуртаг-Търговище/ - Стража - Драгановец
гранича общ. (Търговице - Върбица)- Иваново - /I-7l от км 24+400 до ;м 27+250

Като взех предвид гореизJIоженото, счетох, че стойността на разхода за който се
кандидатства следва да бъде определен въз основа на критерия ,,най_ниска цеяа'..

стойпоФ в л& бв вш. ]Ltc
лс

l бр, 2l5,82 25Е,98

28.]5 l5150,75 l85]0,90

J бр. 29 7 90r,50 9.18:r,00

,l поmгше HDPE
28J5 9270.{5 l l 12.1,5r

28з5 1 515.08 l 85.1.09

6 I02l 8 90.],12 Kl68J.?l

обш! .топпост в п€в, 13 2а1,72 51 915,26

Средва стойност па разход;;;;;;;
1м |5,21 l8,32


