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00956-2012-0001
I. II. IV.
BG-с. Ценово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на
изискванията, определени от възложителите
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Строителство
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, За: Д-р Петър Геориев Петров, Република
България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002
Място/места за контакт: зам. кмет на Община Ценово
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.
Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.
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.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО:
ОБОСОБЕНА

ПОЗИЦИЯ

№

1:

ДОГОВОР

18/321/00565

ОТ

11.05.2010

Г.

“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. НОВГРАД,
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОГОВОР
18/321/00566 ОТ 11.05.2010 Г. “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА
МРЕЖА НА С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ”
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията,
определени от възложителите
Място на изпълнение: Община Ценово - с. Новград и с. Караманово
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Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
Обособена позиция 1 – “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Новград,
община Ценово”: Обособената позиция включва подмяната на водопроводни клонове и СВО
в с. Нов Град (с ф<160мм) по трасето, което е с дължина 6870 м от съществуващата
водопроводна мрежа и 2212 м от ф32 до дворищната регулация на имотите. Обособена
позиция 2 – “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Караманово, община
Ценово”: Обособената позиция включва реконструкция по трасето с дължина 9859 м от
съществуващата водопроводна мрежа и 2381 м от ф32 до дворищната регулация на
имотите.Село Караманово е разделено на две водоснабдителни зони: В3 – високата зона и НЗ
– ниска зона.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
45000000, 45332000
Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната
търговска организация
НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции
ДА
Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Обособена позиция 1 – “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Новград,
община Ценово”: Обособената позиция включва подмяната на водопроводни клонове и СВО
в с. Нов Град (с ф<160мм) по трасето, което е с дължина 6870 м от съществуващата
водопроводна мрежа и 2212 м от ф32 до дворищната регулация на имотите. Обособена
позиция 2 – “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Караманово, община
Ценово”: Обособената позиция включва реконструкция по трасето с дължина 9859 м от
съществуващата водопроводна мрежа и 2381 м от ф32 до дворищната регулация на
имотите.Село Караманово е разделено на две водоснабдителни зони: В3 – високата зона и НЗ
– ниска зона. Обособена позиция 1 – “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.
Новград, община Ценово”: Обособената позиция включва подмяната на водопроводни
клонове и СВО в с. Нов Град (с ф<160мм) по трасето, което е с дължина 6870 м от
съществуващата водопроводна мрежа и 2212 м от ф32 до дворищната регулация на имотите.
Обособена позиция 2 – “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Караманово,
община Ценово”: Обособената позиция включва реконструкция по трасето с дължина 9859 м
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от съществуващата водопроводна мрежа и 2381 м от ф32 до дворищната регулация на
имотите.Село Караманово е разделено на две водоснабдителни зони: В3 – високата зона и НЗ
– ниска зона. Предвижда се подобряване на мрежите за питейни води в двете населени места
(обособени позиции), като работата включва, но не е ограничена до: подсигуряване на цялата
работна ръка, площадка, съоръжения и материали, необходими за изпълнението на цялото
разрушаване и разчистване на обекта; изкопи, обратно засипване, дрениране(където е
необходимо), укрепване; отстраняване и транспортиране на изкопен материал; полагане на
тръбите, монтаж до нужното ниво на всички фитинги (вкл. всички кранове и др.) и
съоръжения; връзки с шахти и камери; тестване и дезинфекция на тръбопроводи; уплътняване
под основите и пътищата; изравняване на площадката; възстановяване (или реконструкция)
на пътната настилка и тротоари; уплътняване до естествената плътност; отстраняване на
всички неподходящи материали и подобни; почистване на обекта и всички свързани с това
предвидими и непредвидими работи за приключване на работата, както са показани на
Чертежите или както се изискват от инвеститорския контрол.
Прогнозна стойност без ДДС
7940520 BGN
ІІ.2.2) Опции
НЕ
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване
31.12.2013 г.
РАЗДЕЛ

ІII

ЮРИДИЧЕСКА,

ИКОНОМИЧЕСКА,

ФИНАНСОВА

И

ТЕХНИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) 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. Гаранцията за
участие е сума в размер на: По обособена позиция 1 - 33 000 лева По обособена позиция 2 - 45
000 лева. Гаранция за изпълнение – 1 % от стойността на договора. Участникът сам избира
формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да избира между следните
възможности: - парична сума, внесена по банкова сметка на Община Ценово: IBAN: BG 88
CECB 9790 3376 5427 00 BIC: CECB BGSF ЦКБ АД – гр. Русе, офис Ценово или безусловна и
неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на
валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на
Банкова гаранция за участие. Банковата гаранция или съответният платежен документ,
доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за
участие в настоящата процедура.
ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредбите, които ги уреждат
Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договори за
безвъзмездна финансова помощ (ДБФП ) по мярка 321 "Основни услуги за населението и

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=509921&newver=2&__utma=23577...

21.11.2012 г.

Съдържание на документ

страница 4 на 9

икономиката в селските райони" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейкият земеделски фонд за развитие на селските райони. Предвиденият
бюджет за изпълнението на поръчката е общо в размер до 7 940 520 лв., който е разпределен
по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – до 3 372 634,00 лв. без ДДС
Обособена позиция 2 – до 4 567 886,00 лв. без ДДС Цената на договорената услуга се
формира по предложената количествена сметка, като включва всички необходими разходи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на
строителството, необходимото временно строителство, временни складове, транспорта,
работната ръка, извънреден труд, охрана на труда, застраховка на всички строителномонтажни работи, промени в организацията на строителството, разходи по въвеждане на
обекта в експлоатация и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе. Договорената
цена е окончателна и не подлежи на увеличение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото
възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, както следва: 1. Авансово плащане – 30
% /тридесет процента/ от общата стойност на договора, в срок до 10 (десет) работни дни след
датата на подписването на протокол за откриване на строителна площадка срещу представяне
на фактура от изпълнителя и на безусловна неотменяема банкова гаранция в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера на аванса и за срок не по-кратък от срока на действие на
настоящия договор. 2. Междинни плащания – в размер до 50 % /петдесет процента/ от общата
стойност на договора, в срок до 15 дни след представянето на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно
подписан протокол за действително изпълнените видове работи, включени в количествено –
стойностните сметки и фактура. 3. Окончателно плащане – в срок до 30 (тридесет) работни
дни след приспадане на авансовото и междинните плащания и след представянето на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно подписан протокол за действително изпълнените видове
работи, включени в количествено – стойностните сметки и фактура.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в
професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Участници в процедурата могат да бъдат български
и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях, които
отговарят на условията на Възложителя и приложимата нормативна уредба. 2. В процедурата
за възлагане на обществена поръчка не може да участва Участник, който не декларира
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1: букви а), б), в), г) и д), т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1,т. 2а, т. 3,
т. 4 и т. 5; и чл. 47, ал 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 3. В случай, че участникът
участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват споразумение 4.
Изисквания при използване на подизпълнители-Когато участникът предвижда участието на
подизпълнители в своята оферта, изискванията посочени в настоящата документация се
прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие във връзка с чл.
56, ал. 2 от ЗОП. 5.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от четвърта група и трета категория. За чуждестранни
участници, регистрацията следва да е в регистър на държава, в която участникът е установен,
или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от
компетентните органи, съгласно националния му закон.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2009,
2010 и 2011 г и Информация за общия оборот и за оборота на строителството, което е предмет
на поръчката за последните три години - образец. Възможно е да не се представи документ в
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случай на представен ЕИК и документът е видим чрез търговския регистър. 2.Копие на
„Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от
ЗУТ, отговаряща на удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на
строителя; 3. Документ удостоверяващ собствени финансови средства или достъп до
кредитна/и/ линия/и/ - удостоверение от банка
Минимални изисквания: 1. В процедурата могат да участват лица, чийто общ оборот за
последните три години (2009, 2010 и 2011 год.) е не по-малко от 15 000 000.00 лева а от
строителство, предмет на поръчката – 8 000 000 лева. Под строителство, предмет на
поръчката, се разбира строителство със сходен характер – изграждане или реконструкция на
водопровод. Това изискване се доказва със заверени от участника копия на ГФО за 2009, 2010
и 2011 г., като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни
документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са
установени; 2. В процедурата могат да участват лица, които имат сключена „Застраховка за
професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща
на удостоверението за вписване в ЦПРС на строителя или еквивалентна, с минимален праг на
застраховката, съответстващ на групата и категорията на поръчката. Същата трябва да е в
сила минимум 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата, както и да бъде
придружена с декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора
застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на
строителството и договора – доказва се чрез представяне на заверено от участника копие на
застр. полица. 3. В процедурата могат да участват лица, които притежават финансов ресурс за
изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 3 000 000,00 лева в една от следните форми
– собствени финансови средства или достъп до кредитна/и/ линия/и/, с доказано наличие –
доказва се чрез удостоверение от банка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация съдържаща данни на квалифицирания
персонал за изпълнение на поръчката, придружена с приложени заверени копия на дипломи
за завършено образование, официални удостоверения за придобита професионална
квалификация и/или сертификати; 2. Документи за мин. строително оборудване : Наличието
на това мин. изискване се доказва с формуляр – по образец, и копия от заверени от участника
документи, доказващ собствеността или наличността на оборудването за срока на изпълнение
на обекта. 3. Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 г. по образец, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си,
придружен от препоръки за добро изпълнение на по-важните обекти. Препоръките следва да
отговарят на изискванията на чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗОП. 4. Копие на Сертификат ISO 9001:2008
Сертификат за управление на качеството с предмет хидротех. съоръжения, водопр.и
канализац. системи, благоустройство. 5. Копие на Сертификат BS OHSAS 18001:2007
Системи за управление на здравето и безопасността при работа с предмет хидротех.
съоръжения, водопр.и канализационни системи, благоустройство. 6. Копие на Сертификат
ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда с предмет хидротехнически
съоръжения, водопр. и канализац. системи, благоустройство. 7. Удостоверение за вписване в
Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ІV група и ІІІ
категория. 8. Копие на Разрешение на РИОКОЗ за извършване на дейности, свързани с
разрушаване на азбестосъдържасти материали.
Минимални изисквания: 1. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран персонал за
изпълнение на поръчката. - Не по-малко от 30% от изпълнителския състав в съответствие с
решението на Строителната браншова камара да е с доказана професионална квалификация по професия „Монтажник на ВиК мрежи”, специалност „Външни ВиК мрежи”; - Технически
ръководител – квалифициран отговорник съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ; - Специалист
– контрол на качеството; - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
Изпълнението на това мин.изискване се доказва с декларация, съдържаща данни на
квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката, придружена с приложени заверени
копия на дипломи за завършено образование или официални удост.за придобита
проф.квалификация и/или сертификат; 2. Участникът трябва да разполага със следното
минимално строително оборудване: Багер за изкопи с дълбочина до 4 м. – 1 бр.; Багер за
изкопи с дълбочина до 6 м. – 1 бр.; Челни товарачи -1 бр.; Самосвали над 12 тона - 1 бр;
Бордова кола - 1 бр.; Ударопробивна техника; Трамбовки за ръчно уплътняване на изкопите 1
бр.Машина за рязане на асфалт – 1 бр. Наличието на това минимално изискване се доказва с
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надлежно подписан от участника формуляр, придружен от заверени от участника копия на
документи, доказващ собствеността или наличността на оборудването за срока на изпълнение
на обекта. 3. Участникът следва да е изпълнил поне 1 договор за изграждане или реконстр. на
водопровод – доказва се със списък на осн.договори за строителство, изпълнени през
последните 5 г. (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 година) - образец, в зависимост от датата, на
която участникът е учреден или започнал дейността си, препоръки на по-важните обекти.
Препоръките следва да отговарят на изискванията на чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП. 4. Сертификат
ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството с предмет хидротехнически
съоръжения, водопр. и канализац. системи, благоустройство 5. Сертификат BS OHSAS
18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа с предмет
хидротех. съоръжения, водопр. и канализац. системи, благоустройство 6. Сертификат ISO
14001:2004 Системи за управление на околната среда с предмет хидротех. съоръжения,
водопр. и канализац. системи, благоустройство 7. Удостоверение за вписване в Централния
професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ІV група и ІІІ категория.
За чужди участници, регистрацията следва да е в регистър на държава, в която участникът е
установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава
регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон. 8. Разрешение на
РИОКОЗ за извършване на дейности, свързани с разрушаване на азбестосъдържасти
материали, което се доказва със съответния официален документ. Когато участник в
процедурата е обединение, което не е юридическо лице, на минималните изисквания на
Възложителя трябва да отговаря обединението като цяло, с изключение на изискванията по т.
4, т.5. и т. 6, който важи за всички членове на обединението по отделно. Изискването по т.7.
за Удостоверение в ЦПРС са за всички участници в обединението, като Удостоверение за
вписване в ЦПСР или еквивалентно за изпълнение на строежи от ІV група, ІІІ категория е за
един от участниците в обединението съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участникът може да се
позове на ресурсите на трети лица. Документите, с които се доказва това могат да бъдат
договори, сключени под условие, че участникът бъде избран за изпълнител или декл. от
лицата, предоставящи активите и др. Удостоверенията по т. 4,5 и 6, могат да бъдат издадени
от органи, установени в други държави, членки на ЕС, както и други доказателства за
еквивалентни мерки. За участието на подизпълнители, изискванията по т. 1, 2, 7 и 8 се
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Концептуално решение на цялостнотоизпълнение на дейностите поизпълнение на
предмета на обществената поръчка, което да гарантира спазването на крайния срок за
изпълнение на проекта; тежест: 10
Показател: Технико - технологична концепция за поетапното затваряне на кръстовищата в
хода на изпълнение на предвидените СМР ; тежест: 15
Показател: Организация на изпълнението на строителството; тежест: 15
IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя
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Решение № РД-11/096 от 20.11.2012 година
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка
ДА
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ 15 от 30.12.2011 г.
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни
документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен
диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.12.2012 г. Час: 17:00
Платими документи
ДА
Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане
Документацията за участие се получава в стая 303, в сградата на Общинска администрация –
Ценово, след заплащане на цената й – в касата на общината или по банков път по банкова
сметка на община Ценово: IBAN: BG04CECB97908476542700 КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44
70 00 BIC: CECBBGSF ЦКБ АД – гр. Русе, офис Ценово
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.01.2013 г. Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни
180
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.01.2013 г. Час: 10:30
Място
Административна сграда с. Ценово, ет-3 Заседателна зала
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На него могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска
цел. Присъстващите предствители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ
представителната им власт. Упълномощен представител на участник се допуска след
представяне на специално издадено за целта пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка
НЕ
VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
Договорите 18/321/00565 и 18/321/00566 от 11.05.2010 година се финансират по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на „Програма за развитие
на селските райони 2007-2013г.”.
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VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) 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.4.2) Подаване на жалби
Жалба може да се подава в 10-дневен срок, в случаите, упоменати в чл. 120, ал. 5, т.1 и 6 от
ЗОП.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
20.11.2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Строително монтажни работи за
реализация на инвестицията по: Договор № 18/321/00565 от 11.05.2010 г. "Реконструкция на
част от водопроводна мрежа с. Новград, община Ценово, област Русе"
Кратко
1)
описание
Реконструкция на част от водопроводна мрежа в с. Новград, община Ценово, област Русе
Код
2) съгласно Класификатора на ОП (CPV)
45000000, 45332000
Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Количество
3)
или обем
Обособената позиция включва подмяната на водопроводни клонове и СВО в с. Нов Град (с
ф<160мм) по трасето, което е с дължина 6870 м от съществуващата водопроводна мрежа и
2212 м от ф32 до дворищната регулация на имотите.
Прогнозна стойност, без ДДС
3372634 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 20
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Строително монтажни работи за
реализация на инвестицията по: Договор № 18/321/00566 от 11.05.2010 г. "Реконструкция на
част от водопроводна мрежа с. Караманово, община Ценово, област Русе"
Кратко
1)
описание
Реконструкция на част от водопроводна мрежа с. Караманово, община Ценово, област Русе
Код
2) съгласно Класификатора на ОП (CPV)
45000000, 45332000
Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Количество
3)
или обем
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Обособената позиция включва реконструкция по трасето с дължина 9859 м от
съществуващата водопроводна мрежа и 2381 м от ф32 до дворищната регулация на
имотите.Село Караманово е разделено на две водоснабдителни зони: В3 – високата зона и НЗ
– ниска зона.
Прогнозна стойност, без ДДС
4567886 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 20
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