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Всички  участици  
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Рег.иидекс  и  дата  
i 

Относно : Поставени  въпроси  по  поцедура  за  обществена  поръчка  с  предмет  „Асфалтиране  на  
пътища  и  улици  на  територията  на  община  Кочериново  през  2015 г ." 

Уважаеми  Господа , 

Във  връзка  с  поставен  въпрос  по  документацията  за  обществената  поръчка  с  
наименование  предмет  „Асфалтиране  на  пътища  и  улици  на  територията  на  община  
Кочериново  през  2015 г .", Ви  даваме  следния  отговор : 

Постьпил  въпрос  Отговор  
Във  връзка  с  подготовката  на  нашето  Допусната  е  техническа  грешка . Към  
предложение  за  участие  в  обявената  настоящето  писмо  прилагаме  ревизиран  
обществена  поръчка  с  наименование  образец  11 „ Ценово  предложение " в  който  
„Асфалтиране  на  пътища  и  улици  на  повтарящите  се  позиции  са  отстранени . 
територията  на  община  Кочериново  през  
2015 г ." с  две  обособени  позиции  при  
прегледа  на  тръжните  документи  
установихме , че  в  обра sец  11 „Ценово  
предложение " има  повтавящи  се  поsиции  с  
еднакво  наименование , като  например  
позиции  No6 и  No14—„ Направа  на  насип  
от  трошен  камък  0-63, за  банкети  ....... 

Имайки  предвид  методологията  за  оценка , 
моля  да  поясните  дали  в  повтарящите  се  
позиции  да  се  попълват  единични  цени  

С  уважение  .  

/ Иван  Минков  —к 	аобщина  Кочериново / 



_________ 
 

Uткрыта  проЧедура  с  опростени  правила  за  възлагане  на  обиfестеена  поръчка  с  предмет : 

„ Асфалтиране  на  пътища  и  узици  на  територията  на  оо'щина  Кочериноео  през  2015 г. " 

Образец  N_о  11 
Наименование  на  участника :  

Седалище  по  регистрация :  

BIC: 
IBAN: 

Банка :  

Булстат  (ЕИК ) номер :  

Точен  адрес  за  кореспонденция : 

Телефонен  номер :  

Факс  номер :  

Лице  за  контакти : 	 .  

e-mai1:  

ДО  
КМЕТА  НА  ОБ IЦИНА  КОЧЕРИНОВО  

ЦЕНОВО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Наименование  Открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет  
на  процедурата : „Асфалтиране  на  пътища  и  улици  на  територията  на  община  Кочеринов 0 

през  2015 

Q6oCO6eHa . Посочва  се  наименованието  на  обособената  позиция  

ПОЗИЦ  ~УIЯ  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА , 

Предлагаме  да  изпълним  предмета  на  Обществената  поръчка  за  обособена  позиция  ............ 
за сумата  до  ............................................. лв . без  ДДС  или  ........................................................ лв . с  
ДДС  (посочва  се  стойността  на  обособената  позиция  съгласхо  документацията ). 

Във  връзка  с  обявена  процедура  за  възлагане  на  горепосоченото  строителство , Ви  
представяме  нашето  Ценово  предложение , както  следва : 

М-ка  Единична  
цена  без  

Ns Наименование  на  вида  строителство  вкл . ДДС  

Почистване  и  подготвяне  на  строителната  площадка  

1 Разваляне , премахване  и  извозване  до  депо  на  м2 
съществуваща  настилка  от  тротоари  в  това  число  
съществуващи  плочки  бетонови  входове  и  други  

2 Демонтиране 	на 	съществуващи 	бордюри 	и  м  
извозване  на  депо  

3 Изсичане  издънки  и  гъсти  храсти  / вс .операции  / м2 



J 
Umxpuma процедура  с  опростен w nравила  за  възлагане  на  оbществена  поръчка  с  предмет : 

„ Асфаптиране  на  пътища  и }лици  на  територията  на  оо"щина  Кочериново  през  2015 г. " 

4 Изкоп  и  почистване  на  банкети  м3 

Пътни  работи  

1 Изкоп  неизползваем  материал  и  извозване  на  депо  м3 

~ Разваляне  и  извозване  на  депо  на  асфалтобетонова  м3 

` настилка  

3  Направа  на  технологично  фрезоване  и  извозване  на  м3 

материала  на  депо  

4  Изкърпване 	на  дупки 	и 	кръпки 	със 	средна  м2 
дълбочина  5см  . 

5  Направа  на  обратен  насип  от  трошен  камък  0-63, за  м3 

тротоари  включително  всички  разкоди  

6  Направа  на  насип  от  трошен  камък  0-63, за  банкети  м3 

включително  всички  разходи  

7 
Полагане  на  тротоарни  плочки  40/40 върху  пясъчна  м2 

подложка  

в  Доставка  и  полагане  на  плътен  асфалтобетон  тип  А  тон  
с  дебелина  на  пласта  4см  

9  Доставка  и  полагане  на  неплътен  асфалтобетон  с  тон  
дебелина  на  пласта  4см  

10 Доставка  и  полагане  на  първи  битумен  разлив  м2 

1 	1 Доставка  и  полагане  на  втори  битумен  разлив  м2 

12 
Доставка 	и 	полагане 	на 	бордюри 	50/30/18, м  
включително  всички  разходи  

13 
доставка 	и 	полагане 	на 	хоризонтална  м2 
маркировка ,машинно  и  ръчно  

14 
Повдигане  на  спирателни  кранове , включително  Бр . 

всички  разкоди  

15 
Повдигане  на  ревизионни  шакти , включително  Бр . 
кофраж , бетон  и  арматура  и  всички  разходи  

Повдигане  на  улични  оттоци  включително  кофраж , Бр . 
1 б  

бетон  и  арматура , включително  всички  разходи  

Сбор  на  веички  единични  цени  

3абележка : 
Единичните  цени  на  СtИР  следва  да  са  в  лева, с  точност  до  два  знака  след  десетичната  запетая  



Umxpuma проуедура  с  опростени  правила  за  възлагане  на  оо"ществена  поръчка  с  предмет : 

„ Асфаатираме  на  пътища  и  учици  на  територията  на  община  Кочериново  през  2015 г. " 

Запознати  сме , че  горепосочената  стойност  представлява  сбор  на  единичните  цеци  за  
отделните  дейности  и  се  има  предвид  само  за  оценяването  на  офертата . 

Посочените  единичните  цени , включват  всички  разходи  за  изпълнение  на  отделните  
операции , включително  временните  работи  (Изготвяне , одобряване  и  монтиране  на  сигнализация  
за  въвеждане  на  временна  организация  на  движението  съгласно  Наредба  Ns 3 от  1 б  август  2010 г . 

за  временната  организация  и  безопаснос rга  на  движението  при  извършване  на  строителни  и  
монтажни  работи  по  пътища ). 

Посочените  единични  цени  остават  непроменени  за  целия  период  на  строителство , с  
изключение  на  случаите  по  чл . 43, ал . 2 от  ЗОП . 

Задължаваме  се , ако  нашата  оферта  бъде  приета , да  изпълним  и  предадем  договорените  
строително -монтажни  работи , съгласно  сроковете  и  условията , залегнали  в  договора . 
Декларираме , че  сме  съгласни  аплащането  да  става  срещу  актуване  на  действително  извършени  
строителни  работи . 

Заявяваме , че  ако  обществената  поръчка  бъде  спечелена  от  нас , настоящото  Ценово  
предложение  ще  се  счита  за  споразумение  между  нас  и  възложителя , до  подписване  и  влизане  в  
сила  на  Договор . 

Правно  обвързващ  подпис : 

Дата  
Име  и  фамилия  
Подпис  на  упълномощеното  лице  
Длъжност  
Печат  ~ 

/ 	 / 


