
„Реализация на проект „Нашите мечти - сбъдната реалност", село Шереметя финансиран от ПУДООС 
по Национална кампания „За чиста околна среда". 

Д О Г О В О Р 

На основание чл. lOle, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП 

Днес .•^.9.:?.^..2015 г. в град Велико Търново, между: 

1. О Б Щ И Н А ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" , с адрес: 
град Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана 
от ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината чрез Снежана Данева Иванова, съгласно заповед 
РД22-1939/17.09.2015г., от една страна, 

2. „ПЪТСТРОЙ 2001" ООД гр. Велико Търново, наричано по-долу 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ" , със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. „Освобождение" 3, вх.А, 
тел. 0888 310 925, БУЛСТАТ: 104544573,тел. 0888 310 925 представлявано от Румен 
Йорданов Иванов и Йордан Иванов Маринов, от друга страна и във връзка с чл. 6 от 
ПРВВЦПРС и позиция 45 - „Строителство" на НКИД и във връзка с Протокол № 
0594/16.01.2014 г. и Удостоверение № V - TV 009086 от ЦПРС. 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, 
включени в обхвата на обществена поръчка: „Реализация на проект „Нашите мечти -
сбъдната реалност", село Шереметя финансиран от ПУДООС по Национална 
кампания „За чиста околна среда". 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, 
съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресзфси. 
(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи 
отговорността и риска за тяхното качество. 
(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка. 

И. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2. (1) Стойността по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неразделна част от този договор в размер на 6 302,00лв. /шест хиляди триста и два лева 
и ООст./ без ДДС, а с 20% ДДС 7 562,40лв. /седем хиляди петстотин шестдесет и два лева 
и 40ст./. 
(2) Възнаграждението се заплаща както следва: 

- 50 % (но не повече от 50%) авансово плащане в срок от 7 (седем) дни след 
подписване на договора. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПЪТСТРОЙ 2001" ООД , гр . ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ПРЕДМЕТ: „Реализация на проект „Нашите мечти - сбъдната реалност", село 
Шереметя финансиран от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна 
среда". 



„Реализация на проект „Нашите мечти - сбъдната реалност", село Шереметя ф и н а н с и р а н от ПУДООС 
по Национална кампания „За чиста околна среда". 

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предвидената в чл.2 (1) цена за финансиране на 

обекта. 
(2) Да осигури инвеститорски контрол (Петя Димитрова, тел:0887586013) при 

извършване на СМР и предаване на обекта. 
(3) Да участва със свой представител при приемане на обекта. 
(4) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване 

на появили се в гаранционния срок дефекти. 

Чл.З. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват 
изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, 
монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа 
по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТ0РСКР1ЯТ КОНТРОЛ имат право, при констатиране 
на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и 
съоръжения, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната 
на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за 
действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникват: 

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице. 
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие 

изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството. 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок, като 

организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с: 
1. поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията, неразделна част 

от договора; 
2. действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, 

безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност. 
(2) Да влага при изпълнението качествени и подходящи материали при извършване 

на възложената работа. 
(3) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ 

възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта. 
(4) Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ. CN 
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- Останалата част в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на работата и 
представяне от страна на Изпълнителя на акт за приемане на извършени СМР и другите 
изискуеми документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски 
контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и издадена фактура. 

П1. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.З. Срокът за изпълнение на договора е 30 /тридесет / календарни дни, считано от датата 
на сключване на договора, но не по късно от 30Л1.2015г.. 
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(5) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 
допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и 
приемателната комисия. 

(6) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплашане, 
отчитайки извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури). 

(7) Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува 
опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи 
и дейности на обекта. 

Чл.10.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или 
разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при 
осъществяване на действия по изпълнение на договора. 

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната 
алинея, то възстановяването им е за негова сметка. 

Чл .П. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на 
дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Чл.12.(1) Гаранционният срок на съоръженията е 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. 
разпоредбите на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ 
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 

(3) При поява на дефекти в сроковете на ал. (1), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им. 

(4) В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим 
срок. 

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, 
както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване. 

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.П (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие на страните; 
2. с изтичане срока на договора, изпълнение на възложените работи и приемане на 

същите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети 
по надлежния ред; 
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор. 
Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществявагцо 
инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този 
случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансови неусвоени суми, при получени 
такива, в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок. При забава на дължимата сума 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ законна лихва. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска 
връщане на неусвоените авансови средства, при получени такива, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство 
на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да 
застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. 

(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси неустойка в размер на 10% от 
стойността на възложените СМР. 

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да търси неустойка в размер на 10% от стойността на възложените 
СМР. 

V n . НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно 
неизпълнение на договорните си задължения. 

Чл.15. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.16. При неспазване срока по чл.З по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността на поръчката по чл.1 за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 %, която неустойка се удържа при окончателното 
разплащане на обекта. 

Чл.П. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка 
на виновната страна. 

Чл.18. При неотстраняване на установените дефекти в гаранционния срок от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са 
дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените щети. 

Vni. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.19. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като 
страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът 
се отнася за решаване пред компетентния съд. 
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Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по 
един за всяка от странит,е'!1 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ЗА КМЕТ: 
СНЕЖАНА ДАНЕВ^ 
Заместник кмет 
Община Велико 
(Съгласно Заповед 
на Кмета на ОбщщшЯ^лико Tbi 

ТЕ: 

азвитие" в 

Ш5г. 

Даниела Данчеви^ 
Началник отдел^Бюджет 

Съгласували: 
Десислава Йонкода([ 
Директор Дирекция Йрквна 

Инж.Динко Кечев 
Директор Дирекцщ^бУТ 

Надя Петрова 
Директор Дирекции ОСОП 

За км. Наместник на село Шереметя: 
(Съгласно Заповед № РД22-1938/17.09.2015г.) 
Татяна Недялкова ^ 
Главен специалист кметство село Шереметя 
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Чл.20. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Образец № 2 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящата оферта е подадена от „Пътстрой 2001" ООД 

/наименование на участника/ 

и подписано от Румен Йорданов Иванов 
/трите имена и ЕГН/ 

в качеството му на Управител 

Уважаеми членове на Комисията, 
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Реализация на проект 
„Нашите мечти - сбъдната реалност", село Шереметя финансиран от ПУДООС по 
Национална кампания „За чиста околна среда", при условията, посочени в публичната 
покана и приети от нас. 

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на 2 
/два месеца/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата (не по-малко от 2 
месеца) 

3. Срок за изпълнение на поръчката: 30 / тридесет I календарни дни, считано от датата на 
сключване на договора. 

4. Предлаганият от нас гаранционен срок за съоръженията от т.1 до т.2 в раздел I от КС в 
Техническото задание е в размер на 24 /двадесет и четри / месеца, считано от датата на 
подписване на окончателния приемо-предавателен протокол. 

5. Техническо предложение: Организация за изпълнение на дейностите: 

5.1. График на дейностите /план-график/ за последователността на извършване на 
дейностите, (изготвя се въз основа на количествена сметка в техническото задание, съобразно 
технологично необходимото време за изпълнение на поръчката и изискванията на действащото 
законодателство) 

5.2. Обяснителна записка - описание и начин на изпълнение на дейностите (писмени 
пояснения на графика в обем и подробности по преценка на Участника, в т.ч. изключения, при 
които гаранционното обслужване не се покрива от избрания изпълнител.) 

„ Р е а л и з а ц и я н а п р о е к т „ Н а ш и т е м е ч т и - с б ъ д н а т а р е а л н о с т " , с е л о 
Ш е р е м е т я ф и н а н с и р а н о т П У Д О О С п о Н а ц и о н а л н а к а м п а н и я „ З а 

ч и с т а о к о л н а с р е д а " 

Настоящата обяснителна записка представя методологията на участника за изпълнение с 
предмета по настоящата обществена поръчка е „РеалИЗаЦИЯ Н а ПрОСКТ „НашИТС 
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мечти - сбъдната реалност", село Шереметя финансиран от 

П У Д О О С по Национална кампания „За чиста околна среда" 

Представнета методология изяснява конкретния подход на участника, като същият е 
съобразен с нормативните изисквания в съответната област и приложимите нормативни 
документи, основните от които са: 

- Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове, основани 
на него; 

- Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи /ПИПСМР/ и 
Приложенията към тях; 

- Наредба № 2 / 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Наредба № 2 / 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
Наредба № 1з-197от 29 октомври 2009 г.за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 

1Л Етапи на изпълнението. 
• Оглед и запознаване със строителната плащадка. 
• Подравняване, насипване и уплътняване на терена за отливане на бетон. 
• Направа кофраж и полагане на заварени мрежи. 
• Отливане на бетон. 
• Монтаж на съоръженията. 
• Монтаж на ударопоглъщаща настилка. 
• Доставка на стационарни кошове за отпадъци и саксии. 

2.1.Монтаж на комбинирано детско съоръжение - пързалка 

Конструкцията е проектирана съгласно изискванията на БДС EN1176-1, както по 
отношение на постоянните и променливи натоварвания и броя на ползвателите върху 
съответната площ обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита 
срещу падане и защита срещу всички видове захващания. 
Металната конструкция е боядисана двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със 
специални бои с антикорозиращи съставки и висока устойчивост на UV лъчи и надраскване. 
Химическият състав на покритието отговаря на изискванията на БДС EN1176-1. 
За изработката на съоръжението са използвани метални модули - перила, парапети и конзоли, 
изработени от метална тръба Ф32 и метални профилни планки, съобразени с профила на 
конструкцията, със заоблени ръбове и отвори за болтови сглобки към конструкцията. Тези 
метални модули са боядисани двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със 
специални бои с антикорозиращи съставки и с висока устойчивост на UV лъчи и надраскване. 
Химическият състав на покритието отговаря на изискванията на БДС EN1176-1. 
За изработката на плоските модули е използван обемноводоустойчив шперплат с дебелина 18 
мм. Преди лакирането на тези модули, същите се обработват повърхностно с полиестерни 
смоли за допълнителна изолация от влага и повишена износоустойчивост. След това се 
импрегнират с грунд срещу гниене и се лакират трислойно с екологични акрилни лакове за 
външни условия, отговарящи на изискваният на БДС EN1176-1. 
Всички полиетиленови елементи (седалки, предпазни капачки, тапи) са изработени чрез шприцван| 
на висококачествен цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки,з 
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осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV 
лъчи. 
Всички елементи от каучук по съоръжението са изработени от цветен бутадиен стиролен каучук 
SDR с твърдост shoreSO, отговарящ на изискванията за устойчивост на атмосферни условия и UV 
лъчи. 
За изработката на пързалката се използва неръждаема ламарина с дебелина 1 мм, огъната по начин, 
предпазващ ползвателите от нараняване и сглобена към страниците от шперплат чрез метален 
резбови обков. Всички геометрични размери на пързалката отговарят на изискванията на БДС 
EN1176-1 иБДСЕМ1176-3. 
За сглобяване на отделните модули и конструкцията е използван метален, резбови, поцинкован 
обков с М8, М10 и М12. Всички глави на болтове и гайки, които не са с плоска конфигурация и 
предназначени за специален инструмент, са скрити със специални капачки. 
За закрепването на някои модули към конструкцията са използвани и поцинковани ъглови планки с 
необходимата дебелина, осигуряващи якостните показатели на модула. 
Връзката на съоръжението към терена се осъществява чрез поцинковани метални закладни части, 
които са свързани с колоните на съоръжението и модулите, които имат връзка с терена, чрез 
метални болтове и гайки с изолирани глави чрез капачки. 
Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти. 
Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални 
колони със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки към 
конструкцията. В случаите когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, 
която в последствие се покрива със синтетична ударопоглъщаща настилка, монтажът се извършва 
чрез анкериране на металните закладни части, коитоповдигат съоръжението в зависимост от 
дебелината на синтетичната настилка. 

2.2Детска люлка двойна. 

За производството на конструктивните елементи се използват стоманени тръби и планки с 
необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на 
натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана 
съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи 
натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по 
отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички 
видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за 
направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са трислойно 
лакирани с антиккорозиен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено 
със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален 
резбови обков. 
Лагеруването на люлките е осъществено чрез сменяеми лагери от полиамид с 
висока твърдост. Окачването на седалката е чрез метална верига и е съобразено 
със специфичните изисквания на БДС EN 1176-2, удостоверено със сертификати 
за качество на обкова и веригата. Седалките на люлките са от полиетилен с 
висока плътност, олекотени и осигуряващи ниски стойности на ускорението и 
повърхностния натиск, съгласно същия стандарт. Конструкцията на 
заграждащите елементи на седалката за малки деца е от алуминиева тръба с 
каучуково покритие и предотвратява изхлузване на детето през рамката на 
седалката. Цялата конструкция на люлката е проектирана и изпитана на 
необходимите статични и динамични натоварвания, удостоверено с конструктивно становище и 
протоколи от изпитания във вътрешно фирмени условия. 
II. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 
Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти. 
Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални,^ 
колони със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки към 
конструкцията. В случаите когато съоръжението се монтира върху съществуваща твъ5)дад1ас™г^а 
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която в последствие се покрива със синтетична ударопоглъщаща настилка, монтажът се извършва 
чрез анкериране на металните закладни части, коитоповдигат съоръжението в зависимост от 
дебелината на синтетичната настилка. 
III. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 
> Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра ( бр.10/2009г. на Държавен вестник ), съоръжението подлежи 
на постоянен, периодичен и годишен основен контрол. 
- Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни . 

2.3Полагане на бетонова настилка със стоманена армировка 

Препоръчителни изисквания към бетона 

клас на бетона мин. В-20 

фракция трошена 5-15мм 

съдържание на пясък 30-45 % 

прахови съставки до 5 % 

цимент в зависимост от марката на цимента мин. 350 кг/мз 

водоциментов фактор 0.35-0.45 

консистенция на бет.смес 7-7.5 см 

мах. транспортно разстояние без пластификатор 20 км 

пластификатор за водоплътен бетон 3-4 кг/мз, 1-2 % от теглото на цимента, намаляващо 

направната вода до 20%. 

Леенето на бетона трябва става линейно, допуска се разлика в полагането на бетона м/у две 

подавания мах 30 мин. След този период се създават предпоставки за спукване на бетона в 

контактната зона. 

Изравняването и уплътняването на бетоновата смес може да се извърши в зависимост от 

дебелината на бетона по два начина: дълбочинно или повърхностно с помощта на виброрейка 

или с помощта на подвижен маяк. При всички случай не трябва да се допуска разслояване на 

бетона както и превибриране /десортиране/, за тази цел се използват пластификатори за 

пластичен бетон. За качественото изравняване и уплътняване на бетона се използва виброрейка, 

която се води по предварително монтирани водачи на определения преди това хоризонт. 

През целия период на действие на договора, ние в качството си на изпълнител ще 
разполагаме с минимум пет човека средно-списъчен изпълнителски и ръководен персонал. 

• Ще спазваме изискванията по договора в това число и: 
• Ще предоставяме на информация за напредък при изпълнението и хода на 

извършените видове работи; 
• при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ние ще осигурим ,^ 

присъствието на наш представител, както и да осигурим достъп до пом^Щенияз; 
преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейнб^тй^;-^'' 

• Ще информираме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението ^4 
договора и за предприетите мерки за тяхното решаване; 
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• Ще участваме в работни срещи с другите участници в строителния процес: 
Възложител, осъществяващия инвеститорски контрол, строителния надзор, както 
и с други представители на Възложителя, на които е възложено управление или 
одит или други дейности ; 

• Ще изготвяме съпътстващата докз^ентация.Всички работи ще се извършват при 
строго установен ред, спазване на технологичната и трудова дисциплина. 

Необходимите човешки ресурси са изчислени на базата на исканите от Възложителя 
видове работи, при съобразяване с приетите от нас организационни и технологични решения за 
изпълнение на различните видове СМР, мероприятията по ЗБУТ и ППО, оптималните норма 
време. 

Изпълнителският състав, както и техническите ръководители е от доказани специалисти, 
притежаващи необходимите дипломи /сертификати/. При замяна на лице от списъка на 
техническите лица - лица отговарящи за контрола на качеството на строителството, новият 
член на екипа ще притежава еквивалентна квалификация и професионален опит, не по-малки от 
тези на заменения експерт. Замяната на член от екипа не води до промяна в плащанията към 
нас. 

За изпълнение на предвидените видове работи обекта „Валиране на спортни терени на 
територията на Община Велико Търново по заявка" настоящата обяснителна записка ще бъда 
обособени 2 / две / групи. Всяка група ще включва следните специалисти: 

Първа група - лица, осъществяващи контрола. 
Втора група - лица, извършващи строителството и монтажа. 

Списък на ангажираните лица с информация за образователно-квалификационната им 
степен, конкретните задължения на съответния член на екипа и професионалния му опит в 
години: 

№ Име, 
презиме 
и фамилия 

Образование и 
професионална 
квалификация 

Конкретни 
задължения на 
съответния 
член на екипа 

Професионален 
опит в години 

1 Николай Савов Савов Висше -
Машинен 
инженер 

Ръководител 35 г. 

2 Таня Илиянова Иванова 
Висше 

Отговорник „ 
Здравословни 
и безопасни 
условия на 
труд " 

13 г. 

3 Петър Георгиев Петров Средно Работник 20 г. 

4 Антон Димитров Янков 
Средно -
Оператор на 
металорежещи 
машини 

Работник 17 г. 

5 Венцислав Христов 
Герев 

Средно -

Стротелен 
техник 

Работник 5г. 

6 
Пламен Христов Пенчев 

Средно 
Работник 
ТТТофьор 25,т:'. [ 

— / 
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1.3 Анализ на ролята на отделните членове на екипа в цялостното изпълнение на 
дейностите. Принос за срочното и качествено изпълнение. 

Първа група - лицата Николай Савов Савов и Таня Илиянова Иванова ще 
осъществяват постоянен и периодичен контрол. 

Втора група - лицата Петър Георгиев Петров, Антон Димитров Янков , Пламен 
Христов Пенчев и Венцислав Христов Герев на базата на своя богат професионален опит ще 
извършват строителството и монтажа. 

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР 

Ликвидиране на пожари и аварии 

При извършване на СМР стриктно ще се спазват Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. 
При изпълнение на строително-монтажните дейности, предмет на договора ще осигурим: 

1. Извършването на СМР в технологична последователност и сроковете, зададени от 
Възложителя 

2. Комплексни ЗБУТ на всички работещи на строежа 
3. Безопасен и удобен достъп до работните места на местостроежа 
4. Изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно 

конкретните условия на строителната площадка по видове СМР 
5. Необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с 

нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални 
рискове 

6. Спазване на инструкциите по безопасност и здраве 
7. Инстрз^тажите по ЗБУТ на работещите 
8. Картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и 

ремонти на съоръженията и работното оборудване и постоянният им контрол с оглед 
отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на 
работещите 

9. Необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните 
изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето 
на строителството и човешките ресурси 

10. Поддържането на ред и чистота на строителната площадка 
11. Спазване изискванията за работа с различни материали и др. 

При необходимост ще изработим и утвърдим вътрешни документи (заповеди, образци и 
др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретните условия. Ще предприемем съответните 
предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или 
временна нестабилност на строителната конструкция. 

По време на строителството няма да се допуска наличието на работни места извън 
границите на строителната площадка, а когато това е наложително ще извършим специален 
инструктаж по ЗБУТ на работещите и ще се приложат специални мерки, както за тяхната уу^ 
защита, така и за защита на преминаващите и/или намиращите се в опасната зонална 
извършваните СМР. 

Стриктно ще се спазва вътрешната система за проверка, контрол и оценка йа' 
състоянието на безопасността и здравето на работещите. • 
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Задълженията на отговорните лица (ръководители, бригадирите и др.) и работещите по 
отстраняване на рисковете в работния процес ще бъдат писмено определени в длъжностните им 
характеристики. 

Отговорни длъжностни лица 

1. Координатор по БЗ - определя се правоспособно лице от изпълнителя; 
2. Ръководител - определеният от изпълнителя; 

Мерки и изисквания по част „ Опазване и възстановяване на околна среда " 
Изпълнителят ще спази всички изисквания на компетентните власти, имащи отношение 

към въпросите, свързани с опазването на околната среда. 
Специални мерки трябва ще бъдат взети, за да се избегне разливане на гориво, 

хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и опасни отпадъци. Целият боклук и 
отпадъци ще бъдат депонирани безопасно, така че да не се замърсят почвите, подпочвените 
води или водните пластове. Продукти, съдържащи азбест и други, съдържащи познатите 
канцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно 
съответствие с инструкциите на производителя и одобрението на Строителния надзор. 

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и 
около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Строителния надзор и 
компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и 
флората. 

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за 
възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят 
постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. 

Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на 
работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи 
и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, произтичащи 
от неговата дейност. 
Предвидените мероприятия в проекта не създават условия за замърсяване на околната среда и 
въздуха. 
Правилата и изискванията, които сме длъжни да спазваме в своята работа, като доказано 
ефективни са: 

- Преди изкарване на строителни машини на обществени пътища добре да се почиства 
тяхната ходова част; 

- При движение на строителни машини, ако обслужващият път на строителната площадка 
е без настилка, да се извършва предварително обилно оросяване на трасето; 

- Да се спазват правилата за експлоатация и съхранение на всички материали и машини -
те са указани на придружаващите ги инструкции; 

- Спускането на строителните отпадъци от височина над 1 метър да се прави само по 
закрити улеи (сметопроводи); 

- Изхвърляне на строителните отпадъци и отпадъците от желязо да става само в 
обозначените за целта контейнери, разположени в района на обекта; 

- Изхвърляне на битовите, пластмасовите и стъклените отпадъци да става в обозначените 
за целта контейнери, намиращи се на обекта; 

- Събиране и съхраняване на обекта разделно в здрави полиетиленови чували отпадъците 
от топлоизолационни материали; 

- Използване рационално водните ресурси, в т.ч. и намаляване загубите на вода; 
- При липса на изградена канализационна мрежа на обекта, да се изграждат неббходимитр^су^"^ 

съоръжения за заустване на отпадъчните води; 
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Изкореняване /отсичане/ окастряне на дървета и храсти, наложително във връзка с 
изпълнение на строително-монтажните дейности, да се извършват само след писмено 
разрешение на собственика на терена и съответните инстанции; 
Химични вещества и препарати, бои, лакове, разтвори да се използват и съхраняват 
изключително, съгласно издадения от доставчика информационен лист за безопасност; 
В случаите на аварийни разливи при употреба на химични вещества и препарати, масла, 
и при работа на машини, разливите да се третират със съответния чист сорбент 
(дървесни стърготини) за ограничаване на замърсяването. Замърсеният вследствие на 
това материал да се събира на означено за целта място/съд до последващото му 
третиране като опасен отпадък; 
При аварийни и други замърсявания незабавно да се уведомява прекия ръководител на 
строителната площадка и длъжностните лица, отговорни за опазването на околната 
среда; 
Излезлите от употреба луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак да се 
съхраняват временно в контейнер с надпис „ негодни луминесцентни лампи "; 
За изолирането на азбест и азбестосъдържащи отпадъци да се покриват с подходяща 
обвивка (полиетилен, ламарина, циментова обмазка и други), предотвратяваща неговото 
разпрашаване; 
Отстраняването на азбеста да се извършва чрез: механично събиране; демонтиране или 
разрушаване, ако се налага; съхранение и предаване по реда за третиране на опасни 
отпадъци; 
SABPAHLHBA СЕ чупенето на излезли от употреба луминесцентни лампи и други лампи, 
съдържащи живак; третиране и транспортиране на строителни отпадъци, извън 
границите на работния обект, без изричното нареждане на Ръководител или Еколог; 
ЗАБРАНЯВА СЕ изхвърляне на строителни отпадъци през отвори на етажите на 
строежа. За тази цел се използват кранове и други подходящи съоръжения; 
ЗАБРАНЯВА СЕ отвеждането на отпадъчни води от строителните площадки по съседно 
разположени територии и улични платна; 
ЗАБРАНЯВА СЕ изливането в канализационната мрежа на отпадъчни масла, остатъчни 
количества киселини, разтворители и други опасни вещества; 
ЗАБРАН^ГВА СЕ обезвреждане и транспортиране на генерираните о^^^адъци, независимо 
от вида им, без изричното нареждане на Ръководителя или Еколог^ 

Дата: 25.09.2015г. 

\\ /*подпис и пс^ат/ 

7 
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Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти - сбъдната 
реалност", село Шереметя финансиран от ПУДООС по Национална кампания „За чиста 
околна среда". 

ОТ: „Пътстрой 2001 „ ООД 
(наименование на участника) 

с адрес: гр. Велико Търново ул. "Освобождение „ Ж» 33а 

тел062/63 44 07, факс: 062/63 44 07, e-mail:patstroi_2001@abv.bg 
ЕИКЛБУЛСТАТ:104544573, 

Регистрация по ЗДДС: от 13.08.2002г. 
Разплащателна сметка: 
IBAN сметка 
BIC код на банката > 
Банка: , 

Град/клон/офис: Велико Търново 

Адрес на банката; 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото. Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез 
публична покана обществена поръчка с предмет „Реализация на проект „Нашите мечти -
сбъдната реалност", село Шереметя финансиран от ПУДООС по Национална кампания 
„За чиста околна среда". 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок. 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка: 
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 

3. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на пълния предмет на обществената 
поръчка е: 

6302,00 (шест хиляди триста и два) лева без ДДС или 
7562,40 ( седем хиляди петстотин шестдесет и два лева и 40ст.) лева с ДДС. 

3. Единичните и общите цени /без ДДС и със ДДС/, с включени всички разходи, 
свързани с качественото изпълнение на поръчката, са дадени в следната цедрва 
таблица: 

mailto:patstroi_2001@abv.bg
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I. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УРЕДИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИТО 

№ ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛИ И/ИЛИ 
ДЕЙНОСТ мярка колич 

ество 

Единична 
стойност 
без ДДС 

Обща 
стойност 
без ДДС 

1. 

КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРАЖЕНИЕ -
ПЪРЗАЛКА 
Максимална височина на свободно падане - 150см. 
Възрастова група - от 3 до 12 години 
Видове игри - катерене, пързаляне, тематични игри 
и общуване 
(Съгласно Приложение!.!) 
/доставка и монтаж / 

бр. 1 1600,00 1600,00 

2. 

ДЕТСКА ЛЮЛКА - ДВОИЛА 
Описание: Люлка двойна, със седалка за деца от 
0 до 3 год. и седалка за деца от 3 до 12 год. 
Възрастова група отО до 12 години 
Максимална височина на свободно падане-
125CM. 

(Съгласно Приложение !.!) 
/доставка и монтаж/ 

бр. 1 552,00 552,00 

ДРУГИ 

3. 

Стационарен кош за отпадъци 
Размери на кофата: Ф29 / 45 см 
Габаритни размери: Ф40 / 100 см 

(Съгласно Приложение !.!) 
/доставка и монтаж/ 

бр. 10 
80,00 800,00 

4. 
Доставка на отлети саксии 
До L=100cM. 
/доставка / 

бр. 6 100,00 600,00 

5. 
Ударопоглъщаща каучукова настилка 
Размер 40см. х 40см. , дебелина 2см 
/доставка и монтаж/ 

2 
м 50 40,00 2000,00 

Обща стойност на съоръженията и други без ДД,С 

П. СМР 

№ ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛИ И/ИЛИ 
ДЕЙНОСТ мярка колич 

ество 

Единична 
стойност 
без ДДС 

Обща 
стойност 
без ДДС 

1. 

Полагане на бетонова основа със стоманена 
армировка 
Март бетон - В20 или еквивалент с по-добри 
показатели 

2 
м 50 15,00 750,00 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА 1. и П. без ДДС: 6 3 0 2 , 0 0 ^ 

ОБЩА СТОЙНОСТНА 1. и П. със ДДС; ^ 6 ^ 4 0 
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5. Аванс в размер на 50% (но не повече от 50%) от стойността на договора. 

- Срок за плащане на поръчката - до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата 

6. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в българскда лева без 
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнагражден^^^е се взема 
предвид изписаното с думи. 

Дата 25.09.2015Г. Подпис и печат:..,.. .. .у...;.. 
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