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Версия за печат

00239-2015-0003

I. II. IV.

BG-Момчилград: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт

Община Момчилград, ул. 26-ти декември, №  12, За: инж. Севдалин Огнянов,

България 6800, Момчилград, Тел.: 03631 7854, E-mail: obshtina@mg.link.bg, Факс: 03631

7849

Място/места за контакт: Община Момчилград, ул. 26-ти декември, № 12, За: инж.
Севдалин Огнянов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://momchilgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-

protzeduri.html.

I.1)

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна

информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или

заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

ОписаниеII.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция и доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация - гр.

Момчилград“ в две обособени позиции Обособена позиция №1 : „Реконструкция и

доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация - гр. Момчилград – ІІ

II.1.1)
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етап /част Водопровод/” И Обособена позиция №  2 : „Благоустрояване на кв. 21 –

улици, ВиК и осветление”, гр. Момчилград“

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата

Строителство

Изграждане  

Място на изпълнение: гр. Момчилград

Код NUTS: BG425

II.1.2)

Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката

„Реконструкция и доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация - гр.

Момчилград“ в две обособени позиции Обособена позиция №1 : „Реконструкция и

доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация - гр. Момчилград – ІІ

етап /част Водопровод/” Във връзка с изпълнението на обект „Реконструкция,

модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр.

Момчилград” се извършват СМР по реконструкция на канализационна и

водопроводна мрежа по улиците на гр. Момчилград. Обемът и видовете работа са

били обект на проектна разработка при първоначално изготвяне на инвестиционния

проект, при което са и залегнали за одобрение в разглеждания от ОЕСУТ работен

проект, съответно допустим за реализация в обхвата на Разрешително за строеж №

4/24.02.2011г. на Гл.архитект на Община Момчилград. Същите са неразделна част от

общия инвестиционен проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК

мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград”, но поради невъзможност за

финансиране по ДБФП №  DIR51011116-С049/10.10.2012г. финансиран по ОП

„Околна среда” същите са обособени като ІІ етап. Настоящето финансиране е

предвидено за реализацията на част от II етап от цялостния проект за "Реконструкция

и доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация на гр.Момчилград".

Необходимо е изпълнението да бъде извършено в рамките на цялостната реализация

на водопроводната мрежа. Обхвата на поръчката предвижда изграждането и

последващото възстановяване на пътни настилки в обхвата на обекта по следните

клонове - Кл.55 (ул."Първа"), Кл.54 (ул."Първа"), Кл.52 (ул."Ген. Столетов"), Кл.50

(ул."Ген. Столетов"), Кл.53 , Кл.51, Кл.49 (ул. "Странджа"), Кл.48 (ул. "Странджа"),

Кл.47 (ул."Родопи" и "Странджа"), Кл.46 (ул."Огоста"+ "Върбица"), кл.26 (ОК32а-

ОК43)-ул."Гюмюрджинска", Кл.65 (ОК43-ОК21) - ул."Гюмюрджинска", Кл.6 (ОК19а-

ОК18) -ул."Кокиче", Кл.19 (ОК38-ОК20-ОК6')-ул."Момчил Войвода" и "Александър

Стамболийски", Кл.7 (ОК20-ОК17) ул. "Момчил войвода", Кл.9 (ОК26-ОК25), Кл.14

(ОК25-ОК32), Кл.39 (ОК56В-ОК56Г), Кл.3 (ОК14-ОК15а), Кл.2 (ОК15а-ОК13), Кл.1

(ОК1-ОК12Е), Кл.1' (ОК12Б-ОК13А), Кл.4 (ОК2- ОК12). Обособена позиция № 2 :

„Благоустрояване на кв. 21 – улици, ВиК и осветление”, гр. Момчилград“

ІІ.1.5)
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Изграждането на новата канализационна мрежа предмет на настоящата обособена

позиция е в кв.21 е извън обхвата на така наречения воден цикъл на града , но тя е

част от неизградената канализационна мрежа на Момчилград , която следва да се

изгради и да се заусти в ГПСОВ – Момчилград, чието строителство се изпълнява в

настоящия момент и е необходима предпоставка, както за благоустрояването на

града, така и за подобряване на санитарно хигиенното му състояние и опазване на

околната среда от замърсяване. Проектът предвижда изграждане на битова и

дъждовна канализация, и водопровод в кв.21 в гр.Момчилград, община Момчилград,

област Кърджали. Със Заповед № 12/11.01.2012 г. на кмета на община Момчилград е

одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ 1Х-221,кв.21 по плана на

гр.Момчилград с който се обособяват нови 17 броя УПИ с номера от XI до XXVII за

жилищно строителство и обслужващи улици към тях. За обслужване на парцелите са

предвидени обслужващи улици от нова о.т. 783 до нова о.т. 778 на ул."Хаджи

Димитър". За същия квартал 21 има второ изменение , като със Заповед №

140/28.03.2012 г. на кмета на община Момчилград е одобрен проект за изменение на

ПУП-ПРЗ на УПИ X кв.21 по плана на гр.Момчилград с който се обособяват нови

още 14 броя УПИ с номера от XXVIII до ХL за жилищно строителство и обществена

сграда - Център за настаняване от семеен тип , (ЦНСТ в УПИ с №ХХХП- предвиден

за около 20 души ) и обслужващи улици към тях. За обслужване на парцелите са

предвидени обслужващи улици от нова о.т. 789 до нова о.т. 797 на ул."Хаджи

Димитър" Общата площ на оразмеряваните квартали възлиза на 2,7374 ха.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45111100, 45112000, 45231300, 45232000, 45233000, 45233200, 45332000, 45332200

Описание:

Разрушителни работи 

Изкопни и земни работи 

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни
водопроводи и канализация 

Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните

тръбопроводи 

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка
на пътища 

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища 

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни

инсталации 
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации 

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на

Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позиции

ДА

ІІ.1.8)
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Оферти трябва да бъдат подадени:

Само за една обособена позиция

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)

Общо количество или обем

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Реконструкция и доизграждане на системите за

водоснабдяване и канализация - гр. Момчилград – ІІ етап /част Водопровод/”

Настоящето финансиране е предвидено за реализацията на част от II етап от

цялостния проект за "Реконструкция и доизграждане на системите за водоснабдяване

и канализация на гр.Момчилград". Необходимо е изпълнението да бъде извършено в

рамките на цялостната реализация на водопроводната мрежа. Дължина на

водопроводната мрежа, включена за подмяна във Втори етап. ПОЛИЕТИЛЕНОВИ

ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА - Ф 90 мм-м-2799 ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА

ЧЕЛНА ЗАВАРКА - Ф 110 мм-м-884 ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА

ЗАВАРКА - Ф 125 мм-м-131 Обща дължина на водопровод-м-3814 Обхвата на

поръчката предвижда изграждането и последващото възстановяване на пътни

настилки в обхвата на обекта по следните клонове - Кл.55 (ул."Първа"), Кл.54

(ул."Първа"), Кл.52 (ул."Ген. Столетов"), Кл.50 (ул."Ген. Столетов"), Кл.53 , Кл.51,

Кл.49 (ул. "Странджа"), Кл.48 (ул. "Странджа"), Кл.47 (ул."Родопи" и "Странджа"),

Кл.46 (ул."Огоста"+ "Върбица"), кл.26 (ОК32а-ОК43)-ул."Гюмюрджинска", Кл.65

(ОК43-ОК21) - ул."Гюмюрджинска", Кл.6 (ОК19а-ОК18) -ул."Кокиче", Кл.19 (ОК38-

ОК20-ОК6')-ул."Момчил Войвода" и "Александър Стамболийски", Кл.7 (ОК20-ОК17)

ул. "Момчил войвода", Кл.9 (ОК26-ОК25), Кл.14 (ОК25-ОК32), Кл.39 (ОК56В-

ОК56Г), Кл.3 (ОК14-ОК15а), Кл.2 (ОК15а-ОК13), Кл.1 (ОК1-ОК12Е), Кл.1' (ОК12Б-

ОК13А), Кл.4 (ОК2- ОК12), ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Благоустрояване на кв. 21

– улици, ВиК и осветление”, гр. Момчилград“ Проектът предвижда изграждане на

битова и дъждовна канализация, и водопровод в кв.21 в гр.Момчилград, община

Момчилград, област Кърджали. Общата площ на оразмеряваните квартали възлиза на

2,7374 ха. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ - за канализация

ВЪЛНООБРАЗНИ РР ТРЪБИ DN/OD 400 мм - Клон ІІІ-07-м-46,70 ВЪЛНООБРАЗНИ

РР ТРЪБИ DN/OD 315 мм - Клон ІІІ-17-м-198.22 ВЪЛНООБРАЗНИ РР ТРЪБИ

DN/OD 400 мм - Клон ІІІ-17-м-109.20 ВЪЛНООБРАЗНИ РР ТРЪБИ DN/OD 315 мм -

Клон ІІІ-18-м-100.00 ВЪЛНООБРАЗНИ РР ТРЪБИ DN/OD 315 мм - Клон ІІІ-19-

м-98.00 ВЪЛНООБРАЗНИ РР ТРЪБИ DN/OD 315 мм - Клон ІІІ-20-м-92.00 Обща

дължина на канализацията-м-647.12 - за водопровод ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА

ЧЕЛНА ЗАВАРКА В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 90 ММ - Клон 78-м-283.06

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 90 ММ -

ІІ.2.1)
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РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ

Клон 79-м-336.36 Обща дължина на водопровод-м-616.42 Пълно и подробно

описание и предвидени количества на отделните видове строително-монтажни

работи за всяка от обособенит позиции поотделно е дадено в количествената сметка

към работни проект за обекта и техническата спецификация по съответната

обособена позиция на настоящата документация. СМР по съоетвтната обособена

позиция включващи най-общо (но не ограничаващо) изброено изпълнението на

следните видове строитело-монтажни работи по отделните клонове както следва:

рязане и разваляне на съществуваща асфалтова настилка, извозване и депониране на

отпадъците, изкоп с багер , прехвърляне скални почви , ръчно подложки от земя и

пясък, засипване тесни изкопи без трамбоване, разриване с булдозер или засипване

изкопи, уплътняване обратен насип с ръчна трамбовка, натоварване излишна маса на

транспорт, извозване на излишни почви, доставка и монтаж на детекторна лента и

лента с надпис "водопровод", основа от заклинен трошен камък, доставка и полагане,

доставка и полагане на баластра, д-ка и полагане на асфалтобетон – неплътна смес за

долен и горен пласт, доставка и монтаж на PEHD тръби, дезинфекция на

водопроводи, хидравлично изпитване на положените водопроводи, сградно

водопроводно отклонение вкл.фасонни части по улици с асфалт, направа опорни

блокове на хоризонтални чупки, направа на връзка към съществуващ водопровод.

Прогнозна стойност без ДДС

778143.67 BGN

Опции

НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)

Продължителност в месеци

12

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)

Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а

определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на

договора, както следва: Гаранцията за участие е в размер за съответната обособена

позиция, за която се подава офертата, както следва: Обособена позиция № 1 :

„Реконструкция и доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация - гр.

Момчилград – ІІ етап /част Водопровод/” – в размер на 6000,00 лв (шест хиляди лева)

И Обособена позиция № 2 : „Благоустрояване на кв. 21 – улици, ВиК и осветление”,

гр. Момчилград“ – в размер на 2 000,00 (две хиляди лева). Гаранция за участие се

превежда от участника по следната банкова сметка на Община Момчилград: IBAN :

ІІІ.1.1)
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BG17 DEMI 9240 3300 0245 45, BIC код : DEMIBGSF, при Tърговска Банка Д, клон

Момчилград или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена

от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на

офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по

реда на чл.61 от ЗОП. Банковата гаранция или съответния платежен документ,

доказващ внасянето на гаранцията, е част от офертата за участие в настоящата

процедура (чл.56,ал.1, т.3 от ЗОП). При внасяне на гаранция по банкова сметка, в

платежното нареждане изрично се посочва процедурата и съответната обособена

позиция, за която се подава оферта, за която се внася. Гаранцията за участие в

процедурата се задържа и усвоява по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава,

съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП .Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 %

от (две на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без

ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по следната

банкова сметка на Община Момчилград: IBAN : BG17 DEMI 9240 3300 0245 45, BIC

код : DEMIBGSF, при Tърговска Банка Д, клон Момчилград или се представя

безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на

Възложителя. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да покрива

срока за изпълнение на предмета на договора, удължен с три месеца и започва да

тече от сключването на договор. Банковата гаранция или съответният платежен

документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента

на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на

гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва

процедурата, за която се внася. Възложителят има право да усвои изцяло или част от

Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на

задължения по Договора от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да

усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за

неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е

надвишил срока за изпълнение; При едностранно прекратяване на Договора от

Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя

по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като

обезщетение за прекратяване на Договора. Възстановяването на гаранцията за добро

изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя в срок до

90 (деветдесет) календарни дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в

експлоатация на обектите. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия

раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли

при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника.

Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на

гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-

малък от определения в настоящата процедура.
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Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните

разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обекта, предмет на настоящата поръчка, се осигурява чрез целево

финансиране от държавния бюджет на Република България за 2014 год., съгласно

протоколно решение от 05.03.2014г. и от 11.12.2014г. на УС на ПУДООС . Начин на

плащане: Начинът на плащане по отделните обособени позиции е идентичен. 1.

Плащането на цената по договор се извършва на части, както следва: 1.1.

МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 80% (осемдесет процента) от стойността

на договора се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР,

установени с констативен приемо – предавателен протокол за установяване на

действително извършени работи, подписан от представители на страните по

Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната

процедура: 1.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане

и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване

извършването на заявените за плащане СМР. 1.1.2. Извършените СМР се приемат с

подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на

действително извършени работи. 1.1.3. Неявяването на представител на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня и часа за приемане, посочени в поканата на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за приемане без забележки на извършената работа и е

основание за плащане. Констативният протокол се подписва от явилите се лица.

1.1.4. Всяко междиннo плащанe се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след

актуване на извършените СМР и представяне на следните документи: - констативен

приемо – предавателен протокол; - оригинална фактура, на стойност равна на

стойността на сметката. 1.2. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 14

(четиринадесет) дни след подписване на окончателен приемо – предавателен

протокол за съответния подобект (респ. Акт образец 16) и издаване на фактура от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на

договора се приспаднат междинните плащания и аванса. 5.2. Сборът от стойностите

на междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата

стойност на договора.

ІІІ.1.2)

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в

обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор.

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или с нотариална

заверка на подписите. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:-

ІІІ.1.3)
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Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за

изпълнението на договора; - Определен е представляващият обединението/

консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името

на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да

представляват обединението заедно и поотделно; -Представляващият обединението/

консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на

обединението и да сключи договор с възложителя; -Срокът на обединението е най-

малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;-Всички членове на

обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на

изпълнение на договора.-Не се допускат промени в състава на обединението след

подаването на офертата. В случай, че обединението/консорциума не е създадено

специално за участие в настоящата обществена поръчка и в основното споразумение

липсва някоя от горните клаузи, то следва липсващият текст да бъде добавен в

допълнително споразумение, сключено между членовете на обединението/

консорциума. Допълнителното споразумение, следва да отговаря на изискванията за

форма, относими към основното споразумение - – допълнителното споразумение

следва да бъде представен в оригинал или в нотариално заверено копие. До изтичане

на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени,

допълни или да оттегли офертата си.

Условия за участиеІІІ.2)

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им
в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: По отношение на участник за съответната обос.

позиция трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2, т.3

и т.4, ал.2 т.1, т.2а (предл.първо), т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като

констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на

участника. Лице, което ще участва пряко в изпълнението на строителството за

съответната обособена позиция, за която се подава оферта, следва да има
регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгл.ЗКС за

изпълнение на строежи, която да му позволява извършването на строителните

работи, предмет на наст.поръчка именно: четвърта група, втора категория, а за

участник чуждестранно лице - еквивалентен документ или да представи декларация

или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи

съгласно нац.му закон. В тази връзка, участниците доказват посоченото, съгласно чл.

49,ал.1 ат ЗОП. В случай, че участникът е чуждестранно лице, което не е вписано в

ЦПРС и не попада в хипотезата на чл. 3, ал. 2, изр. второ от ЗКС, следва към датата
на подаване на офертата си, същият да приложи декларация (своб.текст), че се е

запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече инф.: http://register.ksb.bg/),

отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител в 25-дн. срок от получаване на

решението за определянето му за изпълнител ще представи изискваните по

наст.точка документ, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. Когато участникът е

обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася

само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще

ІІІ.2.1)
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поеме извършването на строителството. Участниците подават оферта, съдържаща

следните документи за съответната обособена позиция (еднакви и за двете

об.позиции), за която се подава оферта: Плик № 1: 1. Представяне на участника,

попълнено по образец - Образец №1; 2. Документ/и, съдържащи посочване на ЕИК

по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент.информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен,

както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на

процедурата (Образец №2); 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето,

упълномощено да представлява участника в процедурата (когато не се представлява

от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 4.

Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в

обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е
юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия; 5. Декларация

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - Образец №3

(оригинал); 6. Доказателства за икономическото и финансово състояние и за

техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно раздел ІІІ.2.2. и

ІІІ.2.3. от обявлението; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец №7) за

използване/неизползване на подизпълнители; 8. Декларация за съгласие за участие

като подизпълнител (Образец №8); 9. Документ за внесена гаранция за участие; 10.
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, Образец №10 (инф.е посочена в разд.VІ.3

Доп.информация на обявл.); 11. Декларация за приемане на условията в проекта на

договора – Образец №11; 12. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта

– Образец №12; 13. Образец №17 Декларация по чл. 55, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 14. Списък

на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника,

съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. ; Плик №2: Техническо предложение –съобразно

образеца - Образец № 14, при съблюдаване на пълното описание на обекта на
поръчката и количествена сметка, изискванията към офертата и условията за

изпълнение на поръчката ; Плик № 3 : ценовото предложение, съгласно чл. 56, ал. 1,

т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Образец №15, с приложена остойностена

количествена сметка – Образец № 15.1.

Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Не се изискват.

Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за

икономически и финансови възможности на участниците.

ІІІ.2.2)

Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Документите за покриване на минималните

изисквания са идентични по всяка от обособените позиции, за която се подава
офертата. 1. Декларация (образец №4), съдържаща Списък на обектите за

строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване

на офертата в настоящата процедура , и: а) посочване на публичните регистри, в

които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация,

която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези

актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на

строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на

строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните

изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за

контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на

ІІІ.2.3)
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изпълнените строителни дейности. Попълва се и се представя приложеният образец.

Представя се в оригинал с подпис и свеж печат. 2. заверени от участника копия на

валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими

лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален

орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно

признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или
да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за

националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрени:

ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или

еквивалент с обхват съобразно разпределението на дейностите, които ще изпълнява в

обхвата на поръчката. Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване
на околната среда. 3. декларация (Образец № 5), съдържаща списък на лицата, които

участникът ще осигури за изпълнение на поръчката. 4. декларация (Образец № 6),

съдържаща списък и описание на строителни машини и техническо оборудване,

което участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката, за която

представя оферта. * Участник може да докаже съответствието си с изискванията за

финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или

квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен
документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности,

кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на

поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите посочени в

предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители,

свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата

или участника с тях.

Минимални изисквания: NB!!! Настоящите минимални изисквания за техническите

възможности и квалификация на участниците се прилагат към всяка от обособените
позиции за преценка съответствието на участниците. 1. Участникът следва да има

изпълнено строителство през последните пет години, считано от датата на подаване

на офертата, най-малко на един обект за изпълнение на строителство, еднакво или

сходно с предмета на настоящата поръчка. Под „строителството сходно с предмета на

настоящата поръчка“, следва да се разбира строително-монтажни работи по

изграждане на ВиК мрежи от комуналната инфраструктура. 2. Участниците трябва да

притежава следните сертификати: - по стандарт БДС ISO 9001:2008 за система за
управление на качеството в строителството или еквивалентен с обхват съобразно

разпределението на дейностите, които ще изпълнява в обхвата на поръчката; 3.

Участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката персонал, който трябва да

отговаря на следните изисквания: - Технически ръководител - строителен инженер

„магистър” ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентнa специалност, със стаж по

специалността мин. 5 год. - Специалист – контрол на качеството - лице,

притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху
качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или

еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 2год. -

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо

удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност

в строителството или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 2год.
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

4. Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за

изпълнение на поръчката, минимум както следва: - комбиниран багер – мин.1 броя -
самосвал – мин. 2 броя - валяк вибрационен – мин. 1 брой - минибагер – мин. 1 брой

- мини челен товарач – мин. 1 брой - асфалтополагаща машина – мин. 1 брой -

булдозер – мин. 1 брой * Участник може да докаже съответствието си с изискванията

за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или

квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен

документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности,

кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на
поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите посочени в

предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители,

свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата

или участника с тях. ** При участие на обединения, които не са юридически лица,

съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците

в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва

от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. *** В случай
на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно

юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, описаните

сертификати се представят за всеки един от членовете на обединението/

консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за
подизпълнителите, пряко ангажирани с дейностите предмет на настоящата

обществена поръчка.

Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)

Вид процедураІV.1)

Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)

Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

ІV.2.1)

Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение – П1; тежест: 10

Показател: Техническо предложение – П2, включващ подпоказатели А. Технологична
последователност на строителните процеси и Б. Управление на риска; тежест: 40
Показател: Ценово предложение – П3 ; тежест: 50

Административна информацияIV.3)

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ

(при състезателен диалог)

ІV.3.3)

Срок за получаване на документация за участие
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

08.04.2015 г.  Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN

Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това,

включително като му я изпрати за негова сметка. За предоставяне на хартиен носител

същата е платима в размера, посочен в обявлението. Документацията на хартиен

носител може да се получи и чрез куриер за сметка на Участника, след като изпрати

по факс на Възложителя писмо с наименованието си, телефон, факс, данни за

фактура, копие от документ за платена сума и адрес, на който да бъде изпратена

документацията. Банкова сметка на община Момчилград: BIC: DEMIBGSF, IBAN:

BG81 DEMI 9240 8400 0244 03 , при Tърговска Банка Д, клон Момчилград

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.04.2015 г.  Час: 16:00

ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за

участие

Български

IV.3.6)

Срок на валидност на офертитеIV.3.7)

Продължителност в дни

180

Условия при отваряне на офертитеIV.3.8)

Дата: 16.04.2015 г.  Час: 12:00

Място

Общинска администрация Момчилград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и

представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на

установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето.

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.2)

Допълнителна информация

1.На основание чл. 28, ал. 6 от ЗОП се предоставя пълен достъп по електронен път до

документацията за участие в процедурата, включително техническите проекти на

всички обекти, на следния интернет адрес на Община Момчилград (посочен и в

обявлението за откриване на процедурата) http://www.momchilgrad.bg/profil-na-

VI.3)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция и

доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация - гр. Момчилград – ІІ
етап /част Водопровод/”

kupuvacha/otkriti-protzeduri.html; 2.Датата, часа и мястото за отваряне и oповестяване на

ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на

Възложителя:http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri.html - в

секцията на поръчката. 3.Участниците могат да получат необходимата информация

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по

приходите:- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; - интернет адрес:

http://www.nap.bg/, Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство

на околната среда и водите:- Информационен център на МОСВ; работи за

посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,

Телефон: 02/ 940 6331;- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ , Относно

задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и

социалната политика:- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg- София 1051, ул.

Триадица №2, Телефон: 8119 443. 4. Пояснение относно показателите за оценка от

методиката: 1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 - Максимален брой точки

по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната

оценка е 10 %. 2. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 - Максимален

брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в

комплексната оценка 40%, включва следните подпоказатели: ПОДПОКАЗАТЕЛ

А:ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ -

Максимален брой точки по показателя - 60 точки; и ПОДПОКАЗАТЕЛ

Б:УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА - Максимален брой точки по показателя - 40 точки. 3.

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3 -Максимален брой точки по показателя

– 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %.

Процедури по обжалванеVI.4)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление

16.03.2015 г. 

VI.5)

javascript:openURL('http://www.cpc.bg')
mailto:cpcadmin@cpc.bg
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Кратко описание

Във връзка с изпълнението на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане

на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград” се извършват СМР по

реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа по улиците на гр.

Момчилград. Обемът и видовете работа са били обект на проектна разработка при

първоначално изготвяне на инвестиционния проект, при което са и залегнали за

одобрение в разглеждания от ОЕСУТ работен проект, съответно допустим за

реализация в обхвата на Разрешително за строеж № 4/24.02.2011г. на Гл.архитект на

Община Момчилград. Същите са неразделна част от общия инвестиционен проект

„Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на

ГПСОВ в гр. Момчилград”, но поради невъзможност за финансиране по ДБФП №

DIR51011116-С049/10.10.2012г. финансиран по ОП „Околна среда” същите са

обособени като ІІ етап. Настоящето финансиране е предвидено за реализацията на

част от II етап от цялостния проект за "Реконструкция и доизграждане на системите

за водоснабдяване и канализация на гр.Момчилград". Необходимо е изпълнението да

бъде извършено в рамките на цялостната реализация на водопроводната мрежа.

Обхвата на поръчката предвижда изграждането и последващото възстановяване на

пътни настилки по следните клонове - Кл.55 (ул."Първа"), Кл.54 (ул."Първа"), Кл.52

(ул."Ген. Столетов"), Кл.50 (ул."Ген. Столетов"), Кл.53 , Кл.51, Кл.49 (ул. "Странджа"),

Кл.48 (ул. "Странджа"), Кл.47 (ул."Родопи" и "Странджа"), Кл.46 (ул."Огоста"+

"Върбица"), кл.26 (ОК32а-ОК43)-ул."Гюмюрджинска", Кл.65 (ОК43-ОК21) -

ул."Гюмюрджинска", Кл.6 (ОК19а-ОК18) -ул."Кокиче", Кл.19 (ОК38-ОК20-ОК6')-

ул."Момчил Войвода" и "Александър Стамболийски", Кл.7 (ОК20-ОК17) ул. "Момчил

войвода", Кл.9 (ОК26-ОК25), Кл.14 (ОК25-ОК32), Кл.39 (ОК56В-ОК56Г), Кл.3

(ОК14-ОК15а), Кл.2 (ОК15а-ОК13), Кл.1 (ОК1-ОК12Е), Кл.1' (ОК12Б-ОК13А), Кл.4

(ОК2- ОК12).

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45111100, 45112000, 45231300, 45232000, 45233000, 45233200, 45233220

Описание:

Разрушителни работи 

Изкопни и земни работи 
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни

водопроводи и канализация 
Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните

тръбопроводи 
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка
на пътища 

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища 
Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища 

Количество или обем

1)

2)

3)
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Настоящето финансиране е предвидено за реализацията на част от II етап от

цялостния проект за "Реконструкция и доизграждане на системите за водоснабдяване

и канализация на гр.Момчилград". Необходимо е изпълнението да бъде извършено в

рамките на цялостната реализация на водопроводната мрежа. Дължина на

водопроводната мрежа, включена за подмяна във Втори етап. ПОЛИЕТИЛЕНОВИ

ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА - Ф 90 мм м 2799 ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА

ЧЕЛНА ЗАВАРКА - Ф 110 мм м 884 ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА

ЗАВАРКА - Ф 125 мм м 131 Обща дължина на водопровод м 3814 Обхвата на

поръчката предвижда изграждането и последващото възстановяване на пътни

настилки по следните клонове - Кл.55 (ул."Първа"), Кл.54 (ул."Първа"), Кл.52

(ул."Ген. Столетов"), Кл.50 (ул."Ген. Столетов"), Кл.53 , Кл.51, Кл.49 (ул. "Странджа"),

Кл.48 (ул. "Странджа"), Кл.47 (ул."Родопи" и "Странджа"), Кл.46 (ул."Огоста"+

"Върбица"), кл.26 (ОК32а-ОК43)-ул."Гюмюрджинска", Кл.65 (ОК43-ОК21) -

ул."Гюмюрджинска", Кл.6 (ОК19а-ОК18) -ул."Кокиче", Кл.19 (ОК38-ОК20-ОК6')-

ул."Момчил Войвода" и "Александър Стамболийски", Кл.7 (ОК20-ОК17) ул. "Момчил

войвода", Кл.9 (ОК26-ОК25), Кл.14 (ОК25-ОК32), Кл.39 (ОК56В-ОК56Г), Кл.3

(ОК14-ОК15а), Кл.2 (ОК15а-ОК13), Кл.1 (ОК1-ОК12Е), Кл.1' (ОК12Б-ОК13А), Кл.4

(ОК2- ОК12), Пълно и подробно описание и предвидени количества на отделните

видове строително-монтажни работи за всяка от обособенит позиции поотделно е

дадено в количествената сметка към работни проект за обекта и техническата

спецификация по съответната обособена позиция на настоящата документация. СМР

по съоетвтната обособена позиция включващи най-общо (но не ограничаващо)

изброено изпълнението на следните видове строитело-монтажни работи по

отделните клонове както следва: рязане и разваляне на съществуваща асфалтова

настилка, извозване и депониране на отпадъците, изкоп с багер , прехвърляне скални

почви , ръчно подложки от земя и пясък, засипване тесни изкопи без трамбоване,

разриване с булдозер или засипване изкопи, уплътняване обратен насип с ръчна

трамбовка, натоварване излишна маса на транспорт, извозване на излишни почви,

доставка и монтаж на детекторна лента и лента с надпис "водопровод", основа от

заклинен трошен камък, доставка и полагане, доставка и полагане на баластра, д-ка и

полагане на асфалтобетон – неплътна смес за долен и горен пласт, доставка и монтаж

на PEHD тръби, дезинфекция на водопроводи, хидравлично изпитване на

положените водопроводи, сградно водопроводно отклонение вкл.фасонни части по

улици с асфалт, направа опорни блокове на хоризонтални чупки, направа на връзка

към съществуващ водопровод.

Прогнозна стойност, без ДДС
538904.75 валута BGN

Срок за изпълнение в месеци 12
Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)
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Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Благоустрояване на кв.
21 – улици, ВиК и осветление”, гр. Момчилград“
Кратко описание

Изграждането на новата канализационна мрежа предмет на настоящата обособена

позиция е в кв.21 е извън обхвата на така наречения воден цикъл на града , но тя е

част от неизградената канализационна мрежа на Момчилград , която следва да се

изгради и да се заусти в ГПСОВ – Момчилград, чието строителство се изпълнява в

настоящия момент и е необходима предпоставка, както за благоустрояването на

града, така и за подобряване на санитарно хигиенното му състояние и опазване на

околната среда от замърсяване. Проектът предвижда изграждане на битова и

дъждовна канализация, и водопровод в кв.21 в гр.Момчилград, община Момчилград,

област Кърджали. Със Заповед № 12/11.01.2012 г. на кмета на община Момчилград е

одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ 1Х-221,кв.21 по плана на

гр.Момчилград с който се обособяват нови 17 броя УПИ с номера от XI до XXVII за

жилищно строителство и обслужващи улици към тях. За обслужване на парцелите са

предвидени обслужващи улици от нова о.т. 783 до нова о.т. 778 на ул."Хаджи

Димитър". За същия квартал 21 има второ изменение , като със Заповед №

140/28.03.2012 г. на кмета на община Момчилград е одобрен проект за изменение на

ПУП-ПРЗ на УПИ X кв.21 по плана на гр.Момчилград с който се обособяват нови

още 14 броя УПИ с номера от XXVIII до ХL за жилищно строителство и обществена

сграда - Център за настаняване от семеен тип , (ЦНСТ в УПИ с №ХХХП- предвиден

за около 20 души ) и обслужващи улици към тях. За обслужване на парцелите са

предвидени обслужващи улици от нова о.т. 789 до нова о.т. 797 на ул."Хаджи

Димитър" Общата площ на оразмеряваните квартали възлиза на 2,7374 ха.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45111100, 45112000, 45231300, 45232000, 45233000, 45332000, 45332200

Описание:

Разрушителни работи 
Изкопни и земни работи 

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни
водопроводи и канализация 

Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните
тръбопроводи 
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка

на пътища 
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни

инсталации 
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации 

Количество или обем

Проектът предвижда изграждане на битова и дъждовна канализация, и водопровод в

1)

2)

3)
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кв.21 в гр.Момчилград, община Момчилград, област Кърджали. Общата площ на

оразмеряваните квартали възлиза на 2,7374 ха. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И

ДАННИ - за канализация ВЪЛНООБРАЗНИ РР ТРЪБИ DN/OD 400 мм - Клон ІІІ-07 м

46,70 ВЪЛНООБРАЗНИ РР ТРЪБИ DN/OD 315 мм - Клон ІІІ-17 м 198.22

ВЪЛНООБРАЗНИ РР ТРЪБИ DN/OD 400 мм - Клон ІІІ-17 м 109.20

ВЪЛНООБРАЗНИ РР ТРЪБИ DN/OD 315 мм - Клон ІІІ-18 м 100.00

ВЪЛНООБРАЗНИ РР ТРЪБИ DN/OD 315 мм - Клон ІІІ-19 м 98.00 ВЪЛНООБРАЗНИ

РР ТРЪБИ DN/OD 315 мм - Клон ІІІ-20 м 92.00 Обща дължина на канализацията м

647.12 - за водопровод ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА В

ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 90 ММ - Клон 78 м 283.06 ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА

ЧЕЛНА ЗАВАРКА В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф 90 ММ - Клон 79 м 336.36 Обща

дължина на водопровод м 616.42 Пълно и подробно описание и предвидени

количества на отделните видове строително-монтажни работи за всяка от

обособенит позиции поотделно е дадено в количествената сметка към работни

проект за обекта и техническата спецификация по съответната обособена позиция на

настоящата документация. СМР по съоетвтната обособена позиция включващи най-

общо (но не ограничаващо) изброено изпълнението на следните видове строитело-

монтажни работи по отделните клонове както следва: рязане и разваляне на

съществуваща асфалтова настилка, извозване и депониране на отпадъците, изкоп с

багер , прехвърляне скални почви , ръчно подложки от земя и пясък, засипване тесни

изкопи без трамбоване, разриване с булдозер или засипване изкопи, уплътняване

обратен насип с ръчна трамбовка, натоварване излишна маса на транспорт,

извозване на излишни почви, доставка и монтаж на детекторна лента и лента с

надпис "водопровод", основа от заклинен трошен камък, доставка и полагане,

доставка и полагане на баластра, д-ка и полагане на асфалтобетон – неплътна смес за

долен и горен пласт, доставка и монтаж на PEHD тръби, дезинфекция на

водопроводи, хидравлично изпитване на положените водопроводи, сградно

водопроводно отклонение вкл.фасонни части по улици с асфалт, направа опорни

блокове на хоризонтални чупки, направа на връзка към съществуващ водопровод.

Прогнозна стойност, без ДДС
239238.92 валута BGN

Срок за изпълнение в месеци 12
Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)


