
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПЪТНИ СТРОЕЖИ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД 
ПРЕДМЕТ: „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на 
общинската пътна мрежа на територията на Община Велико Търново.”

ДОГОВОР
На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП (отм.), във връзка е §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в

ДВ бр.13 от 16.02.16 г.)

Днес Jrh.: М ; . .  .2016 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, град 
Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, е БУЛСТАТ: 000133634, 
представлявана от инж. Даниел Панов -  Кмет на Общината, от една страна,

и

2. „Пътни строежи — Велико Търново” АД, град Велико Търново, наричано 
по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес град Велико Търново, бул. 
“България” №2, БУЛСТАТ/ЕИК: 104693344, тел. 062/616811 представлявано заедно 
от Румен Игнатов и Филип Маринов, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОЕОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва: 
снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на 
Община Велико Търново, за срока на договора и съгласно указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва възложените работи, 
съгласно одобрения или предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ организационен план за 
работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените работи по места, вид и 
количества, уточнени от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно представеният 
му график и по единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от 
този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи по цени посочени в ценовото 
му предложение неразделна част от този договор.

(4) Участникът се задължава да извършва дейностите по снегопочистване и да приведе 
пътищата в състоянието посочено в техническите спецификации за срок от 5 /пет/ часа.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси. Осигуряването на инертния материал /пясък и сол, химически препарат/, както 
и необходимата техника, обслужващ персонал и оперативен дежурен, е задължение за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи ако са в следствие на:
1 .Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, от 
договора, от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2.Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност;
3.Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените 

работи.

Чл.2 (1) Стойността на извършената работа ще се отчита с двустранно подписан 
протокол по доказани действителни количества и по предложените единични цени на 
видовете работи.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3) Обема на работата, която следва да бъде извършена, е съгласно посоченото в 
документацията към поръчката, освен ако не бъде променен по реда на ал. 5.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва дейностите по почистване и 
поддръжка на общинската пътна мрежа съгласно Приложение 1 от документацията за 
участие, неразделна част от този договор. Останалата част от пътната мрежа се 
поддържа при необходимост и след възлагане.
(5) Списъкът на пътищата в Приложение 1 може да бъде променян в хода на 
изпълнение на поръчката, като за тази цел ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промените.
(6) Плащането се извършва, по банков път в тридесет дневен срок от представянето на 
фактура заедно с подписан протокол по ал. 1.
(7) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:
IB AN: I 
БАНКА:.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 7 в срок от три дни считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.
(9) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на 
настоящия договор.
(10) Плащанията по допълнителни или непредвидени видове работи ще се извършват 
след одобряване на съответните анализи.
(11) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите 
за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 2 ал.2 .

Чл.З (1) Срокът за изпълнение на поръчката, предмет на този договор е 2 /две/ години, 
считано от датата на сключването му.
(2) Срокът на договора може да бъде продължен с една година съгласно посоченото в 
обявлението за обществена поръчка.
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава задължителни указания при изпълнение на работите по 
подготовка на пътната мрежа, относно последователността на извършване на работите и 
относно срока за тяхното изпълнение и честотата на извършването им.
(4) Възложените работи се считат за качествено извършени, когато са осигурени 
нормални условия за движение на МПС при зимни условия, без задръствания, свързани 
със снегопочистването и опесъчаването.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подсигури средства за разплащане на извършените 
работи по договора, съгласно утвърдения бюджет на Община Велико Търново.

Чл.5 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване 

на поръчката;
4. чрез свой представител да участва в приемането на извършените работи и 

съставяне на протоколите;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

уговорената цена.

Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за 
спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на 
работата:
1. да прави ежедневни проверки, извършвани от овластени за това служители, относно 
почистването и опесъчаването на пътната мрежа и изразходваните във връзка с това 
материали, като резултатът от проверките се отразява в писмена справка по утвърден 
образец за всяко денонощие. Справките се подписват от представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да прави проверки, извършвани от овластени за това служители на място в опорните 
пунктове относно доставките на пясък и химически препарати за борба със зимната 
хлъзгавост в пунктовете, извозваните количества пясък и сол от пунктовете, 
складираните материали, механизацията и документацията, свързани с възложените 
работи, като резултатът от проверката се отразява с писмен доклад;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи калкулации за разхода на гориво за 
един час на всяка машина в работа и в престой в съответствие с нормативните 
изисквания, както и да води дневник за машиносмените на работата;
4. право на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е да иска информация за хода на изпълнение на 
договора, както и да прави огледи на наличната техника по всяко време и одобрява или 
променя складовата наличност на складираните инертни материали.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице определя реда. вида, срокът за 
изпълнение и мястото на изпълнение на договорираните видове работи, от където ще 
се определи окончателната стойност на договора. Периодичността на работите може да 
бъде променяна само от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост.



(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7 (1) Да изпълнява възложената му работа в договорените срокове, съгласно 
приетото офертно предложение, неразделна част от този договор.
(2) Преди започване на зимния сезон ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за оглед от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ машини и складовата наличност на инертни материали. Машините 
следва да са същият брой със същите или по-добри параметри от тези, които 
участникът е декларирал в офертата си. Складовата наличност на инертни материали 
трябва да бъде съгласно указанията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощени от него 
лица.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, 
данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този 
договор.

Чл.8 (1) Отчитането на работата става с необходимите за това документи, 
удостоверяващи качеството и количеството на извършеното.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на 
всички протоколи.

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за 
началото и края на изпълнението на всяка дейност по снегопочистването.
(2) Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни и допълнително възложени работи 
при необходимост, свързани с обекта на настоящият договор, като същите се заплащат 
по показателите за ценообразуване в офертата.
(2) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи не подлежат на заплащане.

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и 
в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи 
дейността; техниката на безопасността на труда.

Чл.12 Осигуряването на техника както и всичко друго необходимо за извършване на 
работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при 
извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в 
техническата документация, от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове 
или от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



(3) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14 Да сключи до говор/до говори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от пет дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

IV. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително 
и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Неизпълнение на договора се 
установява с протокол подписан от двете страни.
(2) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било 
друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно 
доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, както и при невъзможност представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
да се свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативния протокол се подписва от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за 
упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна 
страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при 
условие на констатирането му по реда на чл.15, ал.2 и 3

Чл.16 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършените работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. извършване на работите отново - без недостатъци и без заплащане, в даден от 
него подходящ срок;

2. заплащане на разходите, необходими за извършване на работите без 
недостатъци;

3. съответно намаление на възнаграждението.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нарушава задълженията си по този договор; извършва 
работите с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и 
на заплащане на разходите по изпълнението за извършените работи с недостатъци. 
Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение по общите правила.

Чл.17 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор, ако установи, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в 
този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;



3. при извършване на възложените работи се отклонява от указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. не изпълнява други задължения по договора.

Чл.18 При неспазване на предложените срокове, за които основната пътна мрежа ще 
бъде почистена в съответствие с техническите спецификации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият 
дължи неустойка в размер на 10% /десет на сто/ от дължимото възнаграждение за 
снегопочистване за съответния месец за всеки просрочен час.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от цената, в размер на 1,5 % на ден от стойността на съответното месечно 
възнаграждение и в следните случаи:
1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на негов представител, за времето до окончателното им 
изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията по настоящия договор, водещи до некачествено 
извършени работи - до качественото изпълнение на същите.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20 (1) Настоящият договор се прекратява:
1 Г1о взаимно съгласие изразено писмено;
2 При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с едномесечно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. С изтичане срока на договора.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно

договора 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.

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено 
предизвестие.

(2) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.21 Гаранцията за изпълнение на договора е съгласно обявлението за обществената 
поръчка.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 
процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд.

(3) Гаранцията за изпълнение се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин:



50% след приключване на зимната поддръжка за първата година от договора. 
Сумата се освобождава до 15 дни след приключването на поддръжката и при 
писмено изискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие че не са налице 
основания за задържане на част или цялата сума.
Останалите 50 % след изпълнение на договора.

При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение. Отделно от гаранцията 
за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение като обезщетение.

Чл.23 (1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се 
решават от страните по споразумение и разпоредбите на българското гражданско и 
търговско право.

Чл.24 Изменение на сключения договор се допуска само на основанията, предвидени в 
закона с писмено споразумение между страните.

Чл.25 (1) 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.

Чл.26 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително 
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните.

Неразделна част към настоящият договор е техническото и ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Даниела Данчева 
Началник отдел ,Дзрдж&т’ ■

Съгласували:

Десислава Йонкова^ 
Директор дирекция „Правна”

Надя Петрова 
Директор дирекция ОСОП

Динко Кечев/ /
Директор дирекщг

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДАНИЕЛ ПАНОЕГ
Кмет на Община Велико Търново

изпълниАж
’(Ж

Румен Игнатов
V Y ' - \

Филип Маринов4
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ПЛИК №3



О бразец № 1 0 0 0 0 0 1

списък
на документите и информацията, съдържащи се в офертата на

’'ПЪТНИ СТРОЕЖИ -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО”АД -
(наименование на участника)

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 
снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на 
Община Велико Търново.”

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена”

№ Наименование на 
доку мен г/информация

Вид
док} менз/информация

(оригинал ш и заверено 
копие)

Количество

(бр стр.)

От
страница

ДО
страница

1 „Предлагана цена" Образец 
№ 15

оригинал 2 2-3

- анализи на единични цени оригинал 20 4-23

Дата: 25.05.2016 Подпис:   \ ...... ..........................

гр.В.Търново инж.Ф.Маринов инж.РМгнатов

изпълнителни директори

i  lv-nai.

1
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О бразец  № 15

П РЕ Д Л А Г А Н А  Ц ЕН А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна 
мрежа на територията на Община Велико Търново.”

Долуподписаните инж.Филип Маринов, ЕГН , притежаващ лична карта №
( , издадена на от МВР инж.Румен Игнатов, ЕГН

притежаващ лична карта № i издадена на от МВР
в качеството ми на Изпълнителни директори

(посочете длъжността) 
на „Пътни строежи -  Велико Търново” АД,
(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 104693344., актуален телефон: тел.:062/61 68 11 
факс: 062 62 83 59; електронна поща : office@psvt.bg 
Регистрация по ЗДДС: Акт № 04042070024318 / 07.08.2007г.
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на снегопочистване и зимно 
поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Велико Търново.” 

Предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение на поръчката е както следва:

1. Снегопочистване /разриване на паднал сняг на пътното 
платно/:38,99лв./Тридесет и осем лв.и деветдесет и девет стотинки/ /цифром и 
словом/ лв. на километър;

2. Опесъчаване: /:140,18лв./Сто и четиридесет лева и осемнадесет стотинки/ 
/цифром и словом/ лв. на километър;

3. Изкърпване на единични дупки на настилката със студена асфалтова 
смес/:63,10лв./Шестдесет и три лева и десет стотинки/цифром и словом/ лв. за 
квадратен метър;

4. Материално подсигуряване: /:60,61лв/Шестдесет лева и шестдесет и една 
стотинки /цифром и словом/ лв. за кубичен метър;

5. Превоз на асфалтова смес: /:0,25лв/Двадесет и пет стотинки /цифром и словом/ 
лв. на километър;

Предлагано възнаграждение за видове работи за подготовка на общинските пътища за 
експлоатация през зимния сезон (съгласно техническите указания от документацията за 
участие)

Видове работи :

Изкърпване на пътни настилки с плътен асфалтобетон - ръчно, с дебелина 4 см -за 1 m2 ; 
без ДДС -  33,55лв.-Тридесет и три лева и петдесет и пет стотинки (словом) лева.

Машинен ремонт на повърхностни повреди (дупки) и по-големи пукнатини на 
асфалтови настилки - за 1м2;
без ДДС -З2,94лв.-Тридесет и два лева и деветдесет и четири с г^^нкйфе^овЬ^!) лева.

mailto:office@psvt.bg
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000003
Направа/ почистване на канавки е нанос - за 1 мл;
без ДДС- 8,66лв-Осем лева и шестдесет и шест стотинки(словом) лева.

Направа на изкоп в земни почви - ръчно - за 1 m3;
без ДДС-24,93лв-Двадесет и четири лева и деветдесет и три стотинки(словом) лева.

Натоварване земни почви/ строителни отпадъци, ръчно - за 1 m3 ; 
без ДДС-14,04лв.-Четиринадесет лева и четири стотинки(словом) лева.

Изкоп с багер земни почви на транспорт - за 1 m3 ;
без ДДС- 6,15лв. - Шест лева и петнадесет стотинки(словом) лева.

Превоз земни почви и строителни отпадъци - за 1 км;
без ДДС-0,49лв..Четиридесет и девет стотинки(словом) лева.

Профилиране/ стабилизиране на банкети - за 1 мл;
без ДДС-1,75лв.Един лев и седемдесет и пет стотинки(словом) лева.

Изсичане на единични дървета и оформяне на корони - за 1 бр.; 
без ДДС-22,08лв.Двадесет и два лева и осем стотинки(словом) лева.

Изсичане на храсти - 1 м2;
без ДДС-1,59лв. - Един лев и петдесет и девет стотинки(словом) лева.

Ремонт на стоманена предпазна ограда - за 1 звено;
без ДДС-180,90лв.Сто и осемдесет лева и деветдесет стотинки(словом) лева.

Текущ ремонт малки съоръжения - за 1 бр.;
без ДДС-1062,59лв. -  Хиляда шестдесет и два лева и петдесет и девет стотинки(словом) 
лева.

Доставка и монтиране на пътен знак - 1 бр.;
без ДДС-115,58лв.Сто и петнадесет лева и петдесет и осем сотинки(словом) лева. 

Забележка: Участниците следва да посочват възнаграждението в лева без ДДС.

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите 
по настоящата обществена поръчка.

Запознат съм с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен 
предложение.

Към настоящата ценова оферта Участника следва да приложи 
калкулации/анализи на цените за всички видо£3£^|||оти. I

П о д п и с  и  п е ч а т :
Дата 20.05.2016 г.
Име и фамилия : инж.Филип Маринов............ .М^^..21и(^|^Румен Игнатов..
Длъжност: Изпълнителни директори
Наименование на участника: „Пътни строежи -  Велико Търново” АД,
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АНАЛИЗ

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА 1 КМ ПЪТНО ПЛАТНО

за 1.000 км.

ст-ст 
23.63 лв.

23.63 лв. 
11.82 лв. 
3.54 лв. 

38.99 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ 

1. КОМПЛЕКТ МАШИ НИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ189.ЛВ/Ч*2БР/16КМ/Ч
р.н. цена коеф.

мсм. 1.000000 23.630 1.000

ДОП. РАЗХОД И:
М-ЦИЯ

преки р-ди (вс.) 
доп.р-ди (вс.) 
печалба 
ВСИЧКО:

50.00 % 11.815

10.00%
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АНАЛИЗ

ОПЕСЪЧАВАНЕ-МИН.М-ЛИ СМЕС ОТ ПЯСЪК И 
СОЛ

за 1.000 км.

МАТЕРИАЛИ 
1. ПЯСЪК-СОЛ1

р.н. цена
тона 1.480000 55.750

коеф. ст-ст 
1.000 82.51 лв.

МЕХАНИ ЗАЦИЯ
1. КОМПЛЕКТ МАШИ НИ ЗА ОПЕСЪЧАВАНЕ215,20ЛВ/Ч*2/16КМ/Ч
2. ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ LIEBHERR

мсм.
мсм.

1.000000 
0.004000

26.900
763.180

1.000
1.000

26.90 лв. 
3.05 лв.

29.95 лв.

Д ОП. РАЗХОДИ: 
м-ция
преки р-ди (вс.) 
дол.р-ди (вс.) 
печалба 
ВСИЧКО:

50.00 % 14.976

10.00%

112.46 лв. 
14.98 лв. 
12.74 лв. 

140.18 лв.
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АНАЛИЗ

ИЗДЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ В 
НАСТИЛКАТА СЪС СТУДЕНА АСФ.СМЕС 
*000000006

за 1 .0 0 0  m 2

МАТЕРИАЛИ Р-Н- цена коеф. ст-ст
1. СТУДЕНА АСФАЛТОВА СМЕС тона 0.120000 285.000 1.100 37.62 лв
2. ПРЕВОЗ СТУДЕНА АСФ.СМЕС тона 0.120000 34.500 1.000 4.14 лв

41.76 лв
м-ли от вкл. операции 0.51 лв

общо материали 42.27 лв

МЕХАНИЗАЦИЯ
1. МОТОРНА ДУХАЧКА мсм. 0.010000 48.160 1.000 0.48 лв
2. ФУГОРЕЗ ЩИЛ мсм. 0.010000 83.000 1.000 0.83 лв
3. ВАЛЯК RD мсм. 0.010000 166.310 1.000 1.66 лв

2.97 лв
м-ция от вкл. операции 0.15 лв

общо механизация 3.12 лв

ТРУД
1. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 1.340000 3.800 1.000 5.09 лв.

труд от вкл. операции 0.11 лв.

общо труд 5.21 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:
м-ция 50.00 % 1.561

ТРУД 100.00% 5.206
преки р-ди (вс.) 50.59 лв.
доп.р-ди (ВС.) 6.77 лв.
печалба 10.00% 5.74 лв.
ВСИ ЧКО: 63.10 лв .

в т.ч. ВКЛ.ОПЕРАЦИИ
кол. цена ст-ст

1. БИТУМЕН РАЗЛИВ (*000000001) m 2 1.000000 1.050 - 1.05 лв.
в т.ч. м-ли 0.506 0.51 лв.
м-ция 0.147 0.15 лв.

ТРУД 0.114 0.11 лв.
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АНАЛИЗ
0 0 0 0 0 7

MATEР ИАЛ НО ПОДС И ГУРЯ ВАНЕ-ФУГИ РАНЕ 
НА КУПЧИНИ ОТ ИНЕРТЕН М-Л 
*000000005

за 1.000 m 3

МАТЕРИАЛИ р.н.
1. ИНЕРТЕН МАТЕРИАЛ m3 1.000000

МЕХАНИЗАЦИЯ
1. ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ LIEBHERR мсм. 0.010000

ТРУД
1. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 1.250000
2. РАБОТНИК 1ст. ч.ч. 1.250000

обир труд

Д ОП. РАЗХОД И:
м-ция 50.00 %
труд 100.00 %
преки р-ди (вс.) 
доп.р-ди (вс.)
печалба 10.00%
ВСИ ЧКО:

цена коеф. ст-ст 
24.650 1.000 24.65 лв.

763.180 1.000 7.63 лв.

3.800 1.000 4.75 лв.
3.800 1.000 4.75 лв

9.50 лв.

3.816
9.500

41.78 лв. 
13.32 лв. 
5.51 лв. 

60.61 лв.
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АНАЛИЗ

ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ СМЕСИ 
*000000002

за 1.000 км.

МАТЕРИАЛИ 
1. ПРЕВОЗ АСФ.СМЕС

ДОП. РАЗХОД И: 
преки р-ди (вс.) 
печалба 
ВСИ ЧКО:

р.н. цена коеф. ст-ст
тона 1.000000 0.230 1.000 0.23 лв.

10.00 %
0.23 лв. 
0.02 лв. 
0.25 лв

А
\
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0 0 0 0 0 9
АНАЛИЗ

ИЗКЪРПВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ С 
ПЛ.АСФАЛТОБЕТОН-РЪЧНО С ДЕБЕЛИНА -ЗА 
1 M2
*000000003

за 1 .0 0 0  m 2

МАТЕРИАЛИ Р-Н. цена коеф. ст-ст
1. АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС тона 0.096000 100.000 1.000 9.60 лв
2. ПРЕВОЗ АСФ.СМЕС тона 0.096000 8.000 1.000 0.77 лв
3. ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ*0,25*2,4 m3 0.050000 3.000 1.000 0.15 лв

10.52 лв
м-ли от вкл. операции 0.51 лв

общо материали 11.02 лв

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. МОТОРНА ДУХАЧКА мсм. 0.012500 48.160 1.000 0.60 лв
2. ФУГОРЕЗ ЩИЛ мсм. 0.012500 83.000 1.000 1.04 лв
3. ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1 мсм. 0.012500 150.000 1.000 1.88 лв
4. ВАЛЯК BOMAG BW 90 AD мсм. 0.012500 166.310 1.000 2.08 лв

5.59 лв.
м-ция от вкл. операции 0.15 лв .

общо механизация 5.74 лв .

ТРУД
1. РАБОТНИК III ст. ч.ч. 0.750000 3.800 1.000 2.85 лв.
2. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 0.650000 3.800 1.000 2.47 лв.

5.32 лв .

труд от вкл. операции 0.11 лв ,

общо труд 5.43 лв .

Д ОП. РАЗХОД И:
м-ция 50.00 % 2.870
ТРУД 100.00 % 5.434
преки р-ди (вс.) 22.20 лв.
доп.р-ди (вс.) 8.30 лв.
печалба 10.00 % 3.05 лв.
ВСИ ЧКО: 33.55 лв.

в т.ч. ВКЛ.ОПЕРАЦИИ
кол. цена ст-ст

1. ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ (*000000007) m 2 1.000000 1.050 - 1.05 лв .

в т.ч. м-ли 0.506 0.51 лв .

м-ция 0.147 0.15 лв.
ТРУД 0.114 0.11 лв.

,v y
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АНАЛИЗ
000010

БИТУМЕН РАЗЛИВ
*000000001

за 1 .0 0 0  m 2

МАТЕРИАЛИ р.н. цена коеф. ст-ст
1. БИТУМНА ЕМУЛСИЯ кг 0.400000 1.150 1.100 0.51

МЕХАНИЗАЦИЯ
1. АВТОГУДРОНАТОРTERMICA мсм. 0.000500 293.800 1.000 0.15

ТРУД
1. РАБОТНИК III ст. ч.ч. 0.030000 3.800 1.000 0.11

ДОП. РАЗХОДИ:
м-ция 50.00 % 0.073
труд 100.00 % 0.114
преки р-ди (вс.) 0.77
доп.р-ди (вс.) 0.19
печалба 10.00% 0.10
ВСИЧКО: 1.05

лв. 

лв.

лв.

лв. 
лв 
лв. 
лв.
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АНАЛИЗ о о о о п

МАШИНЕН РЕМОНТ НА ПОВЪРХНОСТНИ 
ПОВРЕДИ/ДУПКИ/С ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН 
*000000017 « 0 3 - 0 1 - 0 0 1 »

за 1.000 m 2

МАТЕРИАЛИ Р-Н. цена коеф. ст-ст
1. ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС тона 0.120000 8.000 1.000 0.96 лв
2. ПРОИ 3 В.АСФ.БЕТОН ПЛЪТНА СМЕС тона 0.120000 100.000 1.000 12.00 лв
3. ПРЕВОЗ ФРЕЗОВАН МАТЕРИАЛ m3 0.050000 6.000 1.000 0.30 лв

13.26 лв
м-ли от вкл. операции 0.60 лв

общо материали 13.86 лв

МЕХАНИЗАЦИЯ
1. ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1 мсм. 0.003300 150.000 1.000 0.49 лв
2. ФУГОРЕЗАЧКА мсм. 0.003300 83.000 1.000 0.27 лв
3. АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ VOGELE SI603-2 мсм. 0.003300 849.330 1.000 2.80 лв
4. ВАЛЯК СТ.БАНДАЖЕН HAMMHD 110 мсм. 0.003300 374.600 1.000 1.24 лв
5. ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН HAMMHD 150 ТТ мсм. 0.003300 374.030 1.000 1.23 лв
6. ВАЛЯК BOMAGBW 90 AD мсм. 0.003300 166.310 1.000 0.55 лв
7. ВАЛЯК AMMANN 090 мсм. 0.003300 365.090 1.000 1.20 лв

7.80 лв
м-ция от вкл. операции 1.36 лв.

общо механизация 9.16 лв.

ТРУД
1. РАБОТНИК II ст. ч.ч. 0.250000 3.800 1.000 0.95 лв .

труд от вкл. операции 0.23 лв .

общо труд 1.18 лв.

ДОП. РАЗХОДИ:
м-ция

ТРУД

преки р-ди (вс.) 
доп.р-ди (вс.) 
печалба 
ВСИ ЧКО:

50.00 % 
100.00 %

10.00 %

4.579
1.178

24.19 лв 
5.76 лв. 
2.99 лв. 

32.94 лв.

в т.ч. ВКЛ.ОПЕРАЦИИ

1. ФРЕЗОВАНЕНАСЪЩЕСТВУВАЩАБЕГОНОВА НАСТИЛКА (*000000016) m2 
в т.ч. м-ли 
м-ция 

ТРУД

кол.
1.000000

цена
2.355
0.090
1.215
0.114

ст-ст 
2.35 лв. 
0.09 лв. 
1.22 лв. 
0.11 лв.

2. БИТУМЕН РАЗЛИВ (*000000001) 
в т.ч. м-ли 
м-ция

m 2 1.000000 1.050
0.506
0.147

1.05 лв. 
0.51 лв. 
0.15 лв.
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0 0 0 0 1 2
АНАЛИЗ

ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАБЕТОНОВА 
НАСТИЛКА 
*000000016

за 1 .0 0 0  m 2

МАТЕРИАЛИ 
1. ПРЕВОЗ ФР.МАТЕРИАЛИ НА 3 КМ

МЕХАНИЗАЦИЯ
1. ВОДОНОСКА ЗИЛ130АЦ 1
2. МОТОРНА ДУХАЧКА
3. ФРЕЗА

мЗ
р.н. цена коеф. ст-ст

1.000000 0.090 1.000 0.09 лв

мсм. 0.001300 150.000 1.000 0.20 лв.
мсм. 0.001300 48.160 1.000 0.06 лв.
мсм. 0.001250 765.920 1.000 0.96 лв.

1.22 лв.

ТРУД
1. РАБОТНИК Пет. ч.ч. 0.030000 3.800 1.000 0.11 лв.

ДОП. РАЗХОДИ:
м-ция 50.00 % 0.608
труд 100.00 % 0.114
преки р-ди (вс.) 1.42 лв.
доп.р-ди (вс.) 0.72 лв.
печалба 10.00% 0.21 лв
ВСИЧКО: 2.35 лв.
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0 0 0 0 1 3
АНАЛИЗ

НАПРАВА /ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАВКИ ОТ 
НАНОС - ЗА 1 М1 
*000000009

за 1.000 м

МЕХАНИЗАЦИЯ 
1. БАГЕРХИДРОМЕК

ТРУД 
1. РАБОТНИК 1ст.

Д ОП. РАЗХОД И:
м-ция

труд
преки р-ди (вс.) 
доп.р-ди (вс.) 
печалба 
ВСИЧКО:

р.н. цена коеф. ст-ст 
мсм. 0.010000 372.770 1.000 3.73 лв.

0.300000 3.800 1.000 1.14 лв.

50.00 % 
100.00 %

10.00 %

1.864
1.140

4.87 лв. 
3.00 лв. 
0.79 лв. 
8.66 лв.
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АНАЛИЗ
0 0 0 0 1 4

НАПРАВА НА ИЗКОП В З.ПОЧВИ- РЪЧНО - ЗА 1 
M3

за 1.000 m 3

цена коеф. ст-ст
3.800 1.000 7.55 лв.
3.800 1.000 3.78 лв.

11.33 лв.

11.332
11.33 лв.
11.33 лв. 
2.27 лв.

24.93 лв.

JV/Vjy

ТРУД р.н.
1. ИЗКОПЧИ Я I с т . ч.ч. 1.988000
2. ИЗКОПНИЯ Пет. ч.ч. 0.994000

обир труд

Д ОП. РАЗХОДИ:
труд 100.00 %
преки р-ди (вс.) 
доп.р-ди (вс.)
печалба 10.00%
ВСИ ЧКО:
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0 0 0 0 1 5
АНАЛИЗ

НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ /СТРОИТЕЛНИ 
ОТПАДЪЦИ, РЪЧНО - ЗА 1 M3

р.н. цена коеф. ст-ст
ч.ч. 1.680000 3.800 1.000 6.38 лв.

100.00 с/о 6.384

6.38 лв
6.38 лв

10.00% 1.28 лв
14.04 лв

за 1.000 m 3

ТРУД 
1. ИЗКОПНИЯ I ст.

ДОП. РАЗХОДИ: 

труд
преки р-ди (вс.) 
доп.р-ди (ВС.) 
печалба 
ВСИЧКО:
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0 0 0 0 1 6
АНАЛИЗ

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 
ТРАНСПОРТ-ЗА 1 M3
*000000010

за 1.000 мЗ

МЕХАНИЗАЦИЯ р.н. цена коеф. ст-ст
1. БАГЕР ХИ ДРОМЕК мсм. 0.010000 372.770 1.000 3.73 лв.

ДОП. РАЗХОДИ:
м-ция 50.00 % 1.864
преки р-ди (вс.) 3.73 лв
доп.р-ди (вс.) 1.86 лв
печалба 10.00% 0.56 лв
ВСИЧКО: 6.15 лв.
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



0 0 0 0 1 7
АНАЛИЗ

ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ И СТРОИТЕЛНИ 
ОТПАДЪЦИ - ЗА 1 КМ 
*000000011

за 1.000 км.

МАТЕРИАЛИ 
1. ПРЕВОЗ 3 .ПОЧВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

ДОП. РАЗХОДИ: 
преки р-ди (вс.) 
печалба 
ВСИ ЧКО:

р.н. цена коеф. ст-ст 
км. 1.000000 0.450 1.000 0.45 лв.

0.45 лв.
10.00% 0.04 лв.

0.49 лв.
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0 0 0 0 1 8
АНАЛИЗ

ПРОФИЛИРАНЕ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА 
БАНКЕТИ - ЗА 1 М1 
*000000012

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ
1. ПРЕВОЗ 3 .ПОЧВИ НА 2 КМ

МЕХАНИ ЗАЦИЯ
1. АВТОГРЕЙДЕР
2. ТОВАРАЧНА МАШИНА

m3
р.н. цена коеф.

0.100000 0.900 1.000

мсм. 0.001300 370.830 1.000
мсм. 0.001300 399.670 1.000

ДОП. РАЗХОДИ:
м-ция 50.00 % 0.501
преки р-ди (вс.) 
доп.р-ди (вс.)
печалба 10.00%
ВСИ ЧКО:

ст-ст 
0.09 лв.

0.48 лв. 
0.52 лв.

1.00 лв.

1.09 лв. 
0.50 лв. 
0.16 лв. 
1.75 лв.
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00001
АНАЛИЗ

ИЗСИЧАНЕ ЕДИН.ДЪРВЕТА И ОФОРМЯНЕ НА 
КОРОНИ

за 1.000 бр.

МАТЕРИАЛИ
1. ПРЕВОЗ И ЗС.ДЪРВЕТА ДО 10КМ

МЕХАНИЗАЦИЯ
1. РЕЗАЧ "ЩИЛ"
2. АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН

ТРУД
1. РАБОТНИК 1ст.
2. РАБОТНИК 1ст. 

обир труд

ДОП. РАЗХОДИ:
м-ция

труд
преки р-ди (вс.) 
доп.р-ди (вс.) 
печалба 
ВСИЧКО:

m3
р.н. цена коеф. ст-ст

0.050000 6.000 1.000 0.30 лв.

мсм. 0.050000 83.000 1.000 4.15 лв.
мсм. 0.020000 150.000 1.000 3.00 лв

7.15 лв.

4.4. 0.560000 3.800 1.000 2.13 лв.
4.4. 0.630000 3.800 1.000 2 39 лв.

4.52 лв.

50.00 % 
100.00 %

10.00 %

3.575
4.522

11.97 лв. 
8.10 лв. 
2.01 лв. 

22.08 лв.
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0 0 0 0 2 0
АНАЛИЗ

ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ -1 M2

за 1.000 m 2

МЕХАНИЗАЦИЯ 
1. ХРАСТОРЕЗ

ТРУД 
1. РАБОТНИК 1ст.

ДОП. РАЗХОДИ:
м-ция

ТРУД
преки р-ди (вс.) 
доп.р-ди (вс.) 
печалба 

ВСИ ЧКО:

р.н. цена коеф. ст-ст 
мсм. 0.005200 98.100 1.000 0,51 лв.

0.090000 3.800 1.000 0.34 лв.

50.00 % 0.255
100.00 % 0.342

10.00%

0.85 лв. 
0.60 лв. 
0.14 лв. 
1.59 лв.
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



АНАЛИЗ 0000/1

РЕМОНТ НА СТОМАНЕНА ПРЕДПАЗНА 
ОГРАДА-ЗА ЗВЕНО 
*000000013

за 1.000 ЗВЕНО

МАТЕРИАЛИ
1. ЗВЕНО
2. КОЛОВЕ ЗА ОГРАДА 

обир материали

МЕХАНИЗАЦИЯ
1. ЕП АГРЕГАТ
2. ЕЛЕКТРОЖЕН

бр.
бр.

Р-Н- 
1.000000 
1.250000

цена коеф. ст-ст
80.000
35.000

1.000
1.100

80.00 лв. 
48.13 лв.

128.13 лв.

мсм. 0.025000 186.480 1.000 4.66 лв
мсм. 0.025000 36.600 1.000 0.91 лв

5.58 лв.

ТРУД
1. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 1.840000 3.800 1.000 6.99 лв
2. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 1.840000 3.800 1.000 6.99 лв

обир труд 13.98 лв

ДОП. РАЗХОД И:
м-ция 50.00 % 2.789
труд 100.00 % 13.984
преки р-ди (вс.) 147.69 лв
доп.р-ди (вс.) 16.77 лв.
печалба 10.00% 16.45 лв
ВСИЧКО: 180.90 лв.

7V_.
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АНАЛИЗ
0 0 0 0 / 2

ТЕКУЩ РЕМОНТ МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
1 БР. 
*000000014

ЗА

за 1.000 бр.

МАТЕРИАЛИ
1. ПРЕВОЗ З.П.НА 5 КМ*0,25*1,
2. БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф 1000
3. БЕТОН

обор материали

m3
м

m3

р.н.
0.500000
4.000000
2.000000

цена коеф 
2.250 1.000

100.000 1.100 

135.420 1 000

ст-ст 
1.13 лв. 

440.00 лв. 
270.84 лв

711.96 лв.

МЕХАНИ ЗАЦИЯ
1. ВОДОНОСКА'
2. БАГЕР ХИ ДРОМЕК
3. АВТОКРАН

мсм.
мсм.
мсм.

0.200000
0.200000
0 . 0 3 0 0 0 0

150.000 1.000
372.770 1.000
214.290 1.000

30.00 лв. 
74.55 лв 

6.43 лв.

110.98 лв

ТРУД
1. РАБОТНИК 1ст.
2. РАБОТНИК I ст. 

обор труд

4 . 4 .

4.4 .

5.870000
5.650000

3.800
3.800

1.000
1.000

22.31 лв. 
21.47 лв 
43.78 лв.

ДОП. РАЗХОД И:
м-ция

ТРУД
преки р-ди (вс.) 
доп.р-ди (вс.) 
печалба 
ВСИ ЧКО:

50.00 % 55.491
100.00 % 43.776

10.00%

866.72 лв 
99.27 лв. 
96.60 лв 

1 062.59 лв.
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



0 0 0 0 / 3
АНАЛИЗ

ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ПЪТЕН ЗНАК - 1 
БР. 
*000000015

за 1.000 бр.

МАТЕРИАЛИ Р-Н. цена коеф. ст-ст
1. ЖЕЛЕЗНИ ТРЪБНИ СТОЙКИ бр. 1.000000 35.000 1.100 38.50 лв
2. НОВИ ГТЪТНИ ЗНАЦИ бр. 1.000000 45.000 1.100 49.50 лв
3. СКРЕПИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ бр. 1.000000 3.300 1.100 3.63 лв
4. БЕТОН m3 0.060000 135.420 1.000 8.13 лв

обир материали 99.76 лв

ТРУД
1. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 0.350000 3.800 1.000 1.33 лв
2. РАБОТНИК I ст. ч.ч. 0.350000 3.800 1.000 1 33 лв

общо труд 2.66 лв

ДОП. РАЗХОДИ:

ТРУД 100.00% 2.660
преки р-ди (вс.) 102.42 лв
доп.р-ди (вс.) 2.66 лв
печалба 10.00% 10.51 лв
ВСИЧКО: 115.58 лв
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




