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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
1. Решение на Кмета на община Ценово за откриване на открита процедура за възлагане
на обществена поръчка;
2. Решение на Кмета на община Ценово за промяна в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка;
3. Обявление за откриване на поръчката;
4. Описание на обекта на поръчктата;
5. Технически спецификации;
6. Изисквания и указания за участие в процедурата и подготовка на офертата;
7. Работни проекти - CD;
8. Методика за оценяване;
9. Приложения
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ІІ. РЕШЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗА
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ІІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
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ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
3.1. Кратка информация за проекта
3.1.1. Общи положения
Услугите, предмет на възлагане в настоящата поръчка са част от дейностите, предвидени за
изпълнение по проектите “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Караманово,
община Ценово, обл.Русе“ и “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Новград,
община Ценово, обл.Русе“, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” на „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”.
Договорът за изпълнение на проектите е между Община Ценово и Държавен фонд
земеделие.
3.1.2. Обща и специфични цели на проектите:
3.1.2.1. Общатата цел на проектите е подобряване условията за живот в Община Ценово,
чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура.
3.1.2.2. Специфичните цели на проектите са:
 подобряване на качеството на питейна вода;
 достъпност на населението до чиста питейна вода;
 опазване на околната среда в региона и намиране на решение за минимизиране на
загубите от водоподаването към населението.
3.2. Обект и предмет на настоящата обществена поръчка
Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от
ЗОП.
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е
„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”.
Всеки участник е длъжен да се запознае с инвестиционните проекти и техническата
документация, свързана с изпълнението на поръчката. Възложителят осигурява достъп до цялата
документация, като всяко заинтересовано лице може да я прегледа в сградата на община Ценово,
находяща се в общ. Ценово, с. Ценово, ул. Цар Освободител №66.
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3.3. Кратка информация за обособените позиции
3.3.1. Обособена позиция 1 – “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.
Новград, община Ценово”
Водоснабдяването се осъществява от “В и К” ЕООД гр. Русе. Населеното място се водозахранва от
ВГ “Батин”. Съществуващият водопровод на с. Новград е стар – етернитов. Същия често прави
аварии, които са свързани с разкопаване и последващо възстановяване. Отстраняването на аварии
води до нарушаване на нормалната работа на водопроводната мрежа, както и до значителни
материални разходи за отстраняването им. Създават се неудобства за живеещите хора, а честите
аварии водят до санитарни – епидемиологичен риск за жителите на селото и опасност от
проникване на болестотворни микроорганизми в мрежата. Към настоящия момент е изграден
напорен водоем за селото. Водата в него постъпва без пречистване от съществуващ каптаж по
етернитови тръби.
Водопроводът са важна част от инфраструктурата на с. Новград. Липсата на възможност за
пълноценното му използване е една от основните причини за намаляването качеството на живот в
населеното място. Това пряко рефлектира, както върху отделни целеви групи така и върху цялото
населението на общината. Като най-засегнатите от това са:
- Жители на село Новград, където ще се реализира инвестиционния проект
- Жители на околните населени места
- Посетители на селото
- Индиректно населението на цялата община
Реализацията на този проект е в пряка връзка със задачите за изпълнение на Община Ценово.
Включването на проекта в Общинския план за развитие на Общината и поставянето му сред
приоритетите й изразява значението му за населението на територията. Красноречиво е и
общественото мнение за необходимостта от изпълнението му с постъпилите молби за
предприемане на стъпки за подобряване на качеството на водата в населеното място.
Обособената позиция включва подмяната на водопроводни клонове и СВО в с. НовГрад (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.

3.3.2. Обособена позиция 2 – “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.
Караманово, община Ценово”
Водоснабдяването се осъществява от “В и К” ЕООД гр. Русе. Населеното място се захранва от
собствени водоизточници. Снабдяването с питейна вода е недостатъчно, особено през летните
месеци и предстои да бъде включено във водопровода Батин-Джулюница-Пиперково-Караманово.
Съществуващият водопровод на с. Караманово е стар – етернитов. Общата дължина на
водопроводната мрежа е 36 км. Само главните клонове от съществуващата мрежа са с диаметър Еф
100мм, Еф 125мм и Вф 150мм. Останалата мрежа на селото е с диаметри Еф 60 мм, и ф 80 мм. С
настоящия проект е предвидено 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.
Съществуващият водопровод често прави аварии, които са свързани с разкопаване и последващо
възстановяване. Отстраняването на аварии води до нарушаване на нормалната работа на
водопроводната мрежа, както и до значителни материални разходи за отстраняването им. Създават
се неудобства за живеещите хора, а честите аварии водят до санитарни – епидемиологичен риск за
жителите на селото и опасност от проникване на болестотворни микроорганизми в мрежата. Към
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настоящия момент е изграден напорен водоем за селото. Водата в него постъпва без пречистване
от съществуващ каптаж по етернитови тръби.
Водопроводът е важна част от инфраструктурата на с. Караманово. Липсата на възможност за
пълноценното му използване е една от основните причини за намаляването качеството на живот в
населеното място.
Реализацията на този проект е в пряка връзка със задачите за изпълнение на Община Ценово.
Включването на проекта в Общинския план за развитие на Общината и поставянето му сред
приоритетите й изразява значението му за населението на територията. Красноречиво е и
общественото мнение за необходимостта от изпълнението му с постъпилите молби за
предприемане на стъпки за подобряване на качеството на водата в населеното място.
3.4. Стойност на обществената поръчка
Предвиденият бюджет за изпълнението на поръчката е общо в размер на 7 940 520.00 лева
(седем милиона деветстотин и четиридесет хиляди и петстотин и двадесет лева), който е
разпределен по обособени позиции, както следва:
За обособена позиция 1: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Новград,
община Ценово е в размер общо на 3 372 634.00 лева (три милиона триста седемдесет и две
хиляди шестотин тридесет и четири лева).
За обособена позиция 2: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Караманово,
община Ценово“ е в размер на 4 567 886.00 лева (четири милиона петстотин шестдесет и
седем хиляди осемстотин осемдесет и шест лева).
.Всички стойности, посочени по-горе, не включват ДДС.
3.5. Място и срок за изпълнение на поръчката
3.5.1. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Община Ценово, съответно:
За обособена позиция 1: с. Новград, община Ценово, област Русе, Република България.
За обособена позиция 2: с. Караманово, община Ценово, област Русе, Република България.
Мястото на изпълнение на отделните СМР е конкретизирано в проектната документация.
3.5.2. Срокът за изпълнение на поръчката е не по-късно от 20 /двадесет месеца/ от откриване
на строителната площадка.
3.6. Разходи за поръчката
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.
Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за
сметка на Възложителя.
3.7. Начин на плащане
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
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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.

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

4.1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Реконструкция на
част от водопроводната мрежа на с. Новград, община Ценово”
4.1.1. ОБЩО
Настоящите Строителни работи, (включително, но не ограничени до изредените) ще бъдат
изпълнени от Изпълнителя:
Изграждането на тръбопроводите включва доставка на всички материали, изкопни работи,
монтажни работи, строителни работи и възстановяване на пътната настилка с всички необходими
съоръжения и сградни отклонения към имотите.
Крайната цел на инвестиционния проект е подобряване на мрежите за питейни води в село
Новград, което ще допринесе за постигане на изискванията на българското и европейското
законодателство в областта на околна среда и е в съответствие със стратегическите цели на
България за устойчиво развитие и социално и икономическо сближаване.
Инвестиционният проект ще доведе до множество ползи за населението по отношение на
качеството на ВиК услугите и опазване на околната среда чрез:

осигуряване на населението с адекватно количество и качество на питейната вода;

ограничаване на загубите на вода от водоснабдителната мрежа;

намаляване на големите течове от водоснабдителната мрежа;
Строителните работи за водопроводната мрежа ще се изпълняват в земни почви.
Строителството ще се извършва с подходяща за целта строителна техника и механизация, което ще
бъде едно от важните условия за избор на строител.
Работата на Изпълнителя ще включва, но няма да бъде 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
Инженера/инвеститорския контрол/.
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За сградните отклонения за водопроводната мрежа е изготвен детайл. Изпълнителят трябва
да реконструира и рехабилитира съществуващите действащи водопроводни сградни отклонения,
както и да ги възстанови към новите.
Изпълнителят ще се счита за отговорен да получи писмените съгласия от всеки собственик
на къща, която ще се свързва към уличната водопроводна мрежа.
4.1.1.1.
Обхват на поръчката
Проектът предвижда подобряване на мрежите за питейни води за село Новград, както
следва:
• Подмяната на водопроводни клонове и СВО в с. Новград (с ф<160мм) по трасето е с
дължина 6870 м от съществуващата водопроводна мрежа и 2212 м от ф32 до дворищната
регулация на имотите;

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
I-ви етап - Водопроводни клонове 1,2,4 и 6
№

Наименование на СМР

1

Рязане на асфалтова настилка машинно с машинна резачка с диамантинов диск
Водопроводни клонове 1,2,4 и 6
За ПХ
За шурфове
Изкоп за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Всичко:
Разваляне на съществуваща асфалтова настилка
Водопроводни клонове 1,2,4 и 6
За ПХ
За шурфове
Изкоп за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Всичко:
Изкоп в земни почви с ширина до 1,2м и дълбочина до 2,00м,/плътен обем/
Водопроводни клонове 1,2,4 и 6
За ПХ
За шурфове
Изкоп за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Всичко изкоп:
Ръчен изкоп на отвал - 10% от целия изкоп
Машинен изкоп с багер - 90% от целия изкоп
Машинен изкоп с багер, оставен на отвал
Машинен изкоп с багер, натоварен на самосвал
Извозване със самосвал на разпоредено от общинските власти депо
Натоварване на разбит асфалтобетон на самосвал, и извозване на депо разпоредено от
общ. власти

2

3

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
4
5

Ед.
м.

Кол-во

м'

м'
м2

6 489,00
200,00
210,00
796,00
7 695,00
3 892,00
100,00
105,00
398,00
4 495,00

м3

м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3

5 774,00
210,00
206,00
936,00
7 126,00
712,60
1 602,40
4 811,00
4 811,00
675,00
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6
7
8
8.1
8.2
8.3
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40.1
40.2

Разриване на депо и оформяне на плоскости съглсно разпореждане на общински
власти, рекултивация
Укрепване плътно и разкрепване на изкоп до 2м, при слаба почва, стар неуплътнен
насип, наводнен участък .
Обратен насип
Доставка и полагане пясъчна възглавница 10см под тръбата и 10см над тръбата, обща
дебелина 30 см
Засипване с останалата на отвал земна почва
Доставка и засипване с баластра или несортиран трош. камък с дебелина 60 см
Уплътняване обратен насип на пластове с Hмах=0,2мнепосредствено под асфалта
Доставка ПЕ ВП тръби ф 110мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 90мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 32мм
Досавка и монтаж на поцинковани тръби Ø3/4"
Всичко тръби:
Доставка и монтаж фасонни части от ПЕ ВП 20% от стойността на тръбите - от
сумата по т.т. 10 до 13 вкл.
Монтаж ПЕВП ф32- за сградни отклонения -2370м
СК ф1" на външна резба с изофитинг - доставка и монтаж
Водовземна скоба -110/1" доставка и монтаж
ТСК ф 60
ТСК ф 100
ПК - доставка и монтаж
Пета ПКс муфа ПЕВП и фланец - доставка и монтаж
Тройник намалител ПЕВП 110/90 - доставка и монтаж
ТФ 100/65 - доставка и монтаж
ТФ 100/100 - доставка и монтаж
Връзка ФС ф 60
Рязане АЦТ тръби до ф 150
СФ 100
Монтаж фланец към тръба ф100
Направа фланшова връзка ф 100
ПЕВП фланшов присъединител ф 110
Опорни блокове за тройници
Укрепване на ПХ
Укрепване на СК
Изпробване плътноста на водопровода
Дезинфекция на водопровод
Укрепване кабели по детайл
Полагане на сигнална лента с метална нишка върху тръбите
Автоматичен въздушник DN50
Мерки по временна организация на движение
Доставка, монтаж и демонт.на пътни знаци, конуси, бализи, указателни табели и др.
Бариера ограничителна С 3.1
Стандартни пътни знаци за ВОБД / от легендите по схеми и чертежи /

м3
м2

м3

5 486,00
1 557,00

м3
м3
м3
м
м
м
м
м

1 182,00
2 315,00
2 789,00
6 286,00
3 407,00
105,00
1 092,00
84,00
4 688,00

%
м
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
м
м
бр.
м
бр.
бр.

1 092,00
156,00
156,00
15,00
35,00
27,00
27,00
27,00
15,00
10,00
15,00
60,00
60,00
60,00
25,00
46,00
210,00
24,00
196,00
4 688,00
4 688,00
29,00
4 688,00
2,00
0,40

бр.
бр.

4,00
20,00
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40.3
40.4
40.5
40.6
40.7
41
42
43

Светлинен източник С 16
Сигнална лента С 3.3 –обхожда цялото трасе - етапно
Стойка-платформа С 27
Бализи С 4
Табели за пешеходци Т 17
Временна ограда за обезопасяване на незасипани изкопи
Пешеходни мостчета
Възстановяване на съществуваща асфалтова настилка
Водопроводни клонове 1,2,4 и 6
За ПХ
За шурфове
Изкоп за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение

бр.
м
бр.
бр.
бр.
м
бр.
м2

10,00
140,00
2,00
4,80
2,40
140,00
4,00
3 892,00
100,00
105,00
398,00
4 495,00

Всичко:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
II - ри етап Водопроводни клонове 3,5 и 7
№

Наименование на СМР

1

Рязане на асфалтова настилка машинно с машинна резачка с диамантинов диск
Водопроводни клонове 3,5 и 7
За ПХ
За шурфове
Изкоп за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Всичко:
Разваляне на съществуваща асфалтова настилка
Водопроводни клонове 3,5 и 7
За ПХ
За шурфове
Изкоп за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Всичко:
Изкоп в земни почви с ширина до 1,2м и дълбочина до 2,00м,/плътен обем/
Водопроводни клонове 3,5 и 7
За ПХ
За шурфове
Изкоп за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Всичко изкоп:
Ръчен изкоп на отвал - 10% от целия изкоп
Машинен изкоп с багер - 90% от целия изкоп
Машинен изкоп с багер, оставен на отвал
Машинен изкоп с багер, натоварен на самосвал
Извозване със самосвал на разпоредено от общинските власти депо

2

3

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
4

Ед.
м.

Кол-во

м'

м'
м2

4 156,00
112,00
120,00
567,00
4 955,00
2 494,00
56,00
60,00
283,00
2 893,00

м3

м3
м3
м3
м3
м3
м3

3 835,00
84,00
90,00
666,00
4 675,00
467,50
1 052,50
3 155,00
3 155,00
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МРЕЖА НА С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ”

5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40.1

Натоварване на разбит асфалтобетон на самосвал, и извозване на депо разпоредено от
общ. власти
Разриване на депо и оформяне на плоскости съглсно разпореждане на общински
власти, рекултивация
Укрепване плътно и разкрепване на изкоп до 2м, при слаба почва, стар неуплътнен
насип, наводнен участък .
Обратен насип
Доставка и полагане пясъчна възглавница 10см под тръбата и 10см над тръбата, обща
дебелина 30 см
Засипване с останалата на отвал земна почва
Доставка и засипване с баластра или несортиран трош. камък с дебелина 60 см
Уплътняване обратен насип на пластове с Hмах=0,2мнепосредствено под асфалта
Доставка ПЕ ВП тръби ф 110мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 90мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 32мм
Досавка и монтаж на поцинковани тръби Ø3/4"
Всичко тръби:
Доставка и монтаж фасонни части от ПЕ ВП 20% от стойността на тръбите - от
сумата по т.т. 10 до 13 вкл.
Монтаж ПЕВП ф32- за сградни отклонения -2370м
СК ф1" на външна резба с изофитинг - доставка и монтаж
Водовземна скоба -110/1" доставка и монтаж
ТСК ф 60
ТСК ф 100
ПК - доставка и монтаж
Пета ПКс муфа ПЕВП и фланец - доставка и монтаж
Тройник намалител ПЕВП 110/90 - доставка и монтаж
ТФ 100/65 - доставка и монтаж
ТФ 100/100 - доставка и монтаж
Връзка ФС ф 60
Рязане АЦТ тръби до ф 150
СФ 100
Монтаж фланец към тръба ф100
Направа фланшова връзка ф 100
ПЕВП фланшов присъединител ф 110
Опорни блокове за тройници
Укрепване на ПХ
Укрепване на СК
Изпробване плътноста на водопровода
Дезинфекция на водопровод
Укрепване кабели по детайл
Полагане на сигнална лента с метална нишка върху тръбите
Автоматичен въздушник DN50
Мерки по временна организация на движение
Доставка, монтаж и демонт.на пътни знаци, конуси, бализи, указателни табели и др.
Бариера ограничителна С 3.1

м3
м3
м2

м3

433,00
3 588,00
998,00

м3
м3
м3
м
м
м
м
м

775,00
1 520,00
1 831,00
4 126,00
2 182,00
58,00
777,00
59,00
3 076,00

%
м
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
м
м
бр.
м
бр.
бр.

777,00
111,00
111,00
11,00
22,00
14,00
14,00
14,00
11,00
7,00
11,00
54,00
39,00
39,00
18,00
43,00
144,00
14,00
142,00
3 076,00
3 076,00
15,00
3 076,00
1,00
0,30

бр.

3,00
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40.2
40.3
40.4
40.5
40.6
40.7
41
42
43

Стандартни пътни знаци за ВОБД / от легендите по схеми и чертежи /
Светлинен източник С 16
Сигнална лента С 3.3 –обхожда цялото трасе - етапно
Стойка-платформа С 27
Бализи С 4
Табели за пешеходци Т 17
Временна ограда за обезопасяване на незасипани изкопи
Пешеходни мостчета
Възстановяване на съществуваща асфалтова настилка
Водопроводни клонове 3,5 и 7
За ПХ
За шурфове
Изкоп за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение

бр.
бр.
м
бр.
бр.
бр.
м
бр.
м2

15,00
7,50
105,00
1,50
3,60
1,80
105,00
3,00
2 494,00
56,00
60,00
283,00
2 893,00

Всичко:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
III-ти етап - Водопроводни клонове 8,9 и 10
№

Наименование на СМР

1

Рязане на асфалтова настилка машинно с машинна резачка с диамантинов диск
Водопроводни клонове 8,9 и 10
За ПХ
За шурфове
Изкоп за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Всичко:
Разваляне на съществуваща асфалтова настилка
Водопроводни клонове 8,9 и 10
За ПХ
За шурфове
Изкоп за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Всичко:
Изкоп в земни почви с ширина до 1,2м и дълбочина до 2,00м,/плътен обем/
Водопроводни клонове 8,9 и 10
За ПХ
За шурфове
Изкоп за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Всичко изкоп:
Ръчен изкоп на отвал - 10% от целия изкоп
Машинен изкоп с багер - 90% от целия изкоп
Машинен изкоп с багер, оставен на отвал
Машинен изкоп с багер, натоварен на самосвал
Извозване със самосвал на разпоредено от общинските власти депо

2

3

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
4

Ед.
м.

Кол-во

м'

м'
м2

2 074,00
56,00
66,00
250,00
2 446,00
1 245,00
28,00
33,00
125,00
1 431,00

м3

м3
м3
м3
м3
м3
м3

1 892,00
36,00
40,00
294,00
2 262,00
226,20
508,80
1 527,00
1 527,00
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5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40.1
40.2

Натоварване на разбит асфалтобетон на самосвал, и извозване на депо разпоредено от
общ. Власти
Разриване на депо и оформяне на плоскости съглсно разпореждане на общински
власти, рекултивация
Укрепване плътно и разкрепване на изкоп до 2м, при слаба почва, стар неуплътнен
насип, наводнен участък .
Обратен насип
Доставка и полагане пясъчна възглавница 10см под тръбата и 10см над тръбата, обща
дебелина 30 см
Засипване с останалата на отвал земна почва
Доставка и засипване с баластра или несортиран трош. камък с дебелина 60 см
Уплътняване обратен насип на пластове с Hмах=0,2мнепосредствено под асфалта
Доставка ПЕ ВП тръби ф 110мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 90мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 32мм
Досавка и монтаж на поцинковани тръби Ø3/4"
Всичко тръби:
Доставка и монтаж фасонни части от ПЕ ВП 20% от стойността на тръбите - от
сумата по т.т. 10 до 13 вкл.
Монтаж ПЕВП ф32- за сградни отклонения -2370м
СК ф1" на външна резба с изофитинг - доставка и монтаж
Водовземна скоба -110/1" доставка и монтаж
ТСК ф 60
ТСК ф 100
ПК - доставка и монтаж
Пета ПКс муфа ПЕВП и фланец - доставка и монтаж
Тройник намалител ПЕВП 110/90 - доставка и монтаж
ТФ 100/65 - доставка и монтаж
ТФ 100/100 - доставка и монтаж
Връзка ФС ф 60
Рязане АЦТ тръби до ф 150
СФ 100
Монтаж фланец към тръба ф100
Направа фланшова връзка ф 100
ПЕВП фланшов присъединител ф 110
Опорни блокове за тройници
Укрепване на ПХ
Укрепване на СК
Изпробване плътноста на водопровода
Дезинфекция на водопровод
Укрепване кабели по детайл
Полагане на сигнална лента с метална нишка върху тръбите
Автоматичен въздушник DN50
Мерки по временна организация на движение
Доставка, монтаж и демонт.на пътни знаци, конуси, бализи, указателни табели и др.
Бариера ограничителна С 3.1
Стандартни пътни знаци за ВОБД / от легендите по схеми и чертежи /

м3
м3
м2

м3

214,00
1 741,00
448,00

м3
м3
м3
м
м
м
м
м

375,00
735,00
885,00
1 995,00
1 089,00
29,00
343,00
27,00
1 488,00

%
м
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
м
м
бр.
м
бр.
бр.

343,00
49,00
49,00
12,00
3,00
7,00
7,00
7,00
13,00
0,00
13,00
23,00
24,00
24,00
12,00
24,00
65,00
7,00
59,00
1 488,00
1 488,00
8,00
1 488,00
1,00
0,30

бр.
бр.

3,00
15,00
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40.3
40.4
40.5
40.6
40.7
41
42
43

Светлинен източник С 16
Сигнална лента С 3.3 –обхожда цялото трасе - етапно
Стойка-платформа С 27
Бализи С 4
Табели за пешеходци Т 17
Временна ограда за обезопасяване на незасипани изкопи
Пешеходни мостчета
Възстановяване на съществуваща асфалтова настилка
Водопроводни клонове 8,9 и 10
За ПХ
За шурфове
Изкоп за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение

бр.
м
бр.
бр.
бр.
м
бр.
м2

Всичко:

7,50
105,00
1,50
3,60
1,80
105,00
3,00
1 245,00
28,00
33,00
125,00
1 431,00

4.1.1.2.
Връзки между различни договори
Изпълнителят да определи, други учреждения, организации и подобни, ако има такива,
които осъществяват или ще провеждат работи или дейности едновременно с него, като координира
действията си с тях.
Както се изисква, Изпълнителят да предостави цялата нужна информация и измервания под
формата на работни чертежи като по този начин осигурява правилното място за поставяне на
компонентите, структурни размери, и пр., и различни сведения, необходими за извършване на
строителни работи на други свързани договори.
Възложителят няма да заплаща допълнителна компенсация в случай на възможно
неудобство, претърпяно от Изпълнителя по това отношение.
4.1.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Всички размери за големина на тръбите е в съответствие с Наредба № 2/22.03.2005г. (ДВ
бр. 96/2010г.).
4.1.2.1.
Изработка, материали и стоки
Всички изработки, материали и стоки, използвани за изпълнението на този Договор, трябва
да са нови и неупотребявани, и трябва да представляват последните технологични открития и
разработки. Равнозначност на стандарти и нормативи.
Където в Договора се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на които
трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената работа или проби,
то ще се прилага обезпечаването на последното действащо или преработено издание на
съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако изрично не е упоменато друго в
Договора. Където такива стандарти и нормативи са от национално ниво или се отнасят само за
определена страна или регион, то в случая ще се приемат други авторитетни еталони, които
осигуряват значително равностойно или по-високо качество от изрично упоменатите стандарти и
нормативи, като това подлежи на предварителен преглед и писмено съгласие на Инвестоторския
контрол. Различията между упоменатите стандарти и предложените алтернативни еталони трябва
подробно да се обяснят в писмена форма от Изпълнителя. Трябва да се предадат на
Инвестоторския контрол. поне 28 дни преди датата, на която Изпълнителят желае да получи
съгласието на Инвестоторския контрол. В случай че Инвестоторския контрол установи, че така
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предложените отклонения не осигуряват равностойно или по-високо качество, то Изпълнителят ще
спазва стандартите, определени в документацията.
4.1.2.2.
Обхват на строително – монтажните работи
Обхватът на строително–монтажните работи включва рехабилитация и подмяна на
водопровода в с. Новград, влкючително:
• изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и
материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за
изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации ;
• дейности по въвеждане на обектите в експлоатация;
• отстраняване на дефекти.
Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Закона
за устройство на територията (ЗУТ).
Всички разходи, свързани с полагането на тръбите ще се считат за включени в офертата на
Изпълнителя в определените позиции на Количествените Сметки.
4.1.2.3.
Изпълнение на строително-монтажните работи
Изпълнението на СМР за всеки от подобектите да се предхожда от мобилизационен период
или време за транспортиране на строителната механизация на обекта и ситуиране на фургони на
подходящи места по трасето на дадения работен участък.
Обезпечаването с материали на обекта започва веднага след договарянето за изпълнението
му и одобряване от Инвестоторския контрол. Сроковете и количествата за доставка на
необходимите материали е въпрос на технически уточнения.
При изпълнението на строежа стриктно да се спазват изискванията на всички действащи
нормативи в Р. България.
Успоредно с извършване на СМР да се изготвят съответните екзекутиви и цялата
съпътстваща документация за предаването на обекта на Възложителя.
4.1.2.4.
Офиси и услуги, предоставени от Изпълнителя
• Служители и персонал на Изпълнителя:
За потребностите на собствения си и друг персонал под негов контрол, работещ по
Договора, Изпълнителят трябва да предостави всички необходими офиси, помещения за
обществени нужди, квартири и пр. нужни удобства.
• Офиси за Инвестоторския контрол и неговия персонал:
В сила от датата на действие на Договора, Изпълнителят трябва да предостави одобрен офис
предназначен единствено за нуждите на Инвеститорския контрол/ Строителен надзор и неговия
персонал..
Изпълнителят трябва да застрахова срещу загуба, причинена от пожар или кражба,
съхранените в офиса материали. За времетраенето на Договора Изпълнителят ще подсигури
поддръжката и обслужването на офиса, цялото офис оборудване и мебели, и плаща разходите за ел.
енергия, комуникации, вода и канализация, и/или такси за отпадни води. Тези услуги ще включват
и ежедневното почистване и охрана на офисите. Офисите могат да бъдат в специални фургони или
съществуващи сгради.
4.1.2.5.
Условия на работа
• Работата да се извършва по време на нормалните работни часове и в дни съгласно
одобрената работна програма, когато временно работата трябва да се извършва в
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извънредни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува с
Инвестоторския контрол;
• Средства за указване на първа помощ; Изпълнителят ще предостави за лицата под
негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло;
• Изпълнителят трябва да организира обекта и методите си на работа по такъв начин, че
всички те да са безопасни;
• Осветление на работните места и обекта;
• Противопожарно оборудване.
4.1.2.6.
Правила за безопасност и общ правилник за обекта
Изпълнителят носи пълната отговорност за намирането, опресняването и спазването на
правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на обекта. Те трябва да съответстват
на приложимите закони, наредби и инструкции на местните власти.
Изпълнителят писмено ще информира Възложителя за всякакви извънредни опасности,
предвидени при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани.
За всяка работна площадка Изпълнителят ще определи отговорник, който освен надзор за
напредъка на работата ще отговаря за безопасността и сигурността на мястото.
Собствеността на Възложителя като машини и инструменти, когато е необходимо трябва да
бъдат защитени от повреда.
Настоящите нива на шум, измерени на разстояние приблизително 1 м. от механични и
електрически средства, са разрешени от съответните стандарти и наредби:
1)
Хидравлично и пневматично оборудване
mах. NR 80
2)
Редуктори и двигатели
mах. NR 80
3)
Водни помпи
mах. NR 80
NR 80 е стойността за класификация на шума по ISO Стандарт 1986.
Всички работници трябва да са облечени с жълти жилетки с рефлектиращи ленти, когато се
налагала да се работи на улици с движение.
4.1.2.7.
Качество на предвидените СМР
Всички видове работи да се изпълняват съгласно изискванията на действащите нормативни
актове, строителни правила и норми. Вложените материали и изделия да отговарят на
изискванията на “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на
строителните продукти”. За доказване на качеството при доставката всяка партида или количество
трябва да бъдат придружени от съответните сертификати и декларации за съответствие, при това
преди доставката те ще бъдат одобрявани от Инвестоторския контрол и Строителния надзор.
4.1.2.8.
Изкопни работи
Преди да се пристъпи към изпълнението им се предвижда:
• Отлагане трасетата на водопроводните клонове, пожарните хидранти и сградните
водопроводни отклонения на терена. Извън очертанията на изкопите на водопроводните
мрежи по трасетата им се разполагат реперни точки, които се реперират с най-малко три
характерни постоянни точки на терена. Сигнализират се по подходящ начин и се опазват по
време на работите, а при повреда, задължително се възстановяват;
• Трайно означаване на терена на всички подземни комуникации, в присъствието на
представители на организациите, които ги стопанисват и на Възложителя;
• Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация съгласно Наредба
№ 16/2001 г. за ВОД на участъка, където ще се извършват СМР;
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Подготовка на трасето за изкопни работи – срязване на асфалтобетоновата улична настилка
и извозване на отпадъците;
Изкопните работи ще се изпълняват съгласно изискванията на „Правилник за приемане на
земната основа и на фундаментите”1985, „Правила за приемане на земни работи и земни
съоръжения” 1988г. и „Правилник за безопасността на труда при СМР” 1998г. В съответствие с
посочените нормативи и спецификата на обекта, изкопните работи ще се извършват ръчно и
машинно с багер, с обем на кофата, в зависимост от проектната дълбочина и ширина на изкопа.
Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите обезводнени, независимо от източника.
Водата, която не трябва да попада в изкопите, трябва да бъде отстранена от Изпълнителя по начин,
одобрен от Инвестоторския контрол.
Изкопаната почва се извозва със самосвали и депонира на временно или постоянно депо
като разположението му и маршрута на движение на самосвалите се съгласува с общината.
Товаренето на изкопаната почва става при подаване на коша на багера от задния или страничен
борд на самосвала. При изкопните работи се съблюдават проектните коти на дъно изкоп и
проектния наклон на водопровода. По време на изкопните работи се упражнява технически
контрол на качеството на работата, като се наблюдават нивата и размерите на траншеята.
Непосредствено след изпълнението на траншейния изкоп се извършват и укрепителните работи,
там където се изисква по проект или по необходимост. Инвестоторския контрол приема котите на
дъното на изкопа задължително с акт, след контролно измерване с нивелир. Дъната на траншеите
задължително се подравняват с пясък до проектната кота.
4.1.2.9.
Материали
Всички материали трябва да са нови, със съответното качество, подходящи за целта и не
трябва да имат дефекти. Материалите трябва да се избират, така че да предотвратяват корозията,
причинена от околните условия.
Докато не е дадено одобрението на Инвеститорския контрол и Строителния надзор няма да
бъдат поръчвани никакви материали или работи. Такова одобрение не освобождава Изпълнителя
от неговите задължения и отговорности по този Договор.
4.1.2.10. Доставка, транспорт и съхранение на водопроводни тръби
При доставката много важен е входящия контрол. Тръбите, тръбопроводните фасонни части
и арматури се проверяват още при доставката, за да се гарантира, че са правилно обозначени и
съответстват на изискванията на Възложителя. Те трябва да бъдат придружени от сертификати за
качество и декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на строителните продукти. Всички части се проверяват и
непосредствено преди монтажа, за да е сигурно, че няма да покажат дефекти. Увредените елементи
следва да се върнат, като това се отбелязва на съответния документ. Водопроводните ПЕВП тръби
в зависимост от диаметъра си се доставят на кангали до Ф 110 и на палети при по –големите
диаметри с дължина 6м до 13,5м.
Тръбите и фасонните части се транспортират с подходящи камиони с гладка товарна
повърхност. Товаренето и разтоварването на тръбите се изпълнява с кран, багер-товарач или
товарач с вилица с помощта на брезентови или полиамидни колани. Не се разрешава използването
на вериги и въжета. Тръбите не трябва да бъдат влачени по каросерията на камиона, трябва да
бъдат подредени правилно, поставени една върху друга на равна повърхност. Ако стената на някоя
тръба има драскотина по-дълбока от 10% от дебелината на тръбата, същата се сменя, освен ако
тръбите не са с повишени защитни свойства и трислойната конструкция на стената позволяваща до
20% надрасквания на повърхността им.
•
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Ако товарно– разтоварните работи се извършват ръчно‚ да се избягва надраскването на
тръбите или прегазване от транспортни средства и да не се поставят върху остри и твърди
предмети.
При съхранението на тръбите, ако същите не са подредени правилно и до определена
височина, те се огъват и е възможно да се увредят. Тръбите не трябва да се нареждат една върху
друга на височина над 1,5 м, като площите за съхранение трябва да бъдат равни, без камъни и
други остри предмети по цялата дължина на тръбата. Тръбите с различни диаметри трябва да се
съхраняват отделно. Ако това не е възможно, тези с по-голям диаметър трябва да бъдат поставени
най-отдолу в пакета. При съхранение за дълго време тръбите, навити на спирала, трябва да са
подредени в хоризонтално положение. Тръбите и фасонните части могат да бъдат складирани на
открита площадка, като времето за престой на открито не бива да надвишава 1 година. При
складирането тръбите трябва да бъдат предпазени от силно загряване при високи температури на
околната среда. Препоръчително е складиране на сянка или покриване със светло, непропускащо
слънчевите лъчи платнище или фолио.
4.1.2.11. Монтаж на тръби
Тръбите се разтоварят по трасето на готовия изкоп на определени участъци, след което се
пристъпва към полагането им в изкопа върху предварително положената пясъчна подложка, освен
ако тръбите са със защитен външен слой.. Присъединяване на отделните звена става с муфени
връзки и уплътнителни пръстени.
Монтирането на водопровода може да се извърши извън изкопа и поставянето му да се
направи с помощта на подходяща механизация. Преди да се свържат отделните елементи на
водопровода‚ тръбите и фитингите трябва да бъдат внимателно почистени в краищата си‚ тръбите
трябва да бъдат отрязвани перпендикулярно на оста.
Местоположението на подземните технически проводи и сградните отклонения се означава
трайно със сигнални ленти (пластмасови с метална нишка и др.) на 0,5 м под повърхността на
терена с оглед установяване местоположението им при извършване на ремонт, земни и др. видове
строителни работи. Не е позволено да се зарие какъвто и да е подземен провод и сградно
отклонение, ако не е поставена сигнална лента на съответната дълбочина и ако не е документирано
поставянето на лентата с акт за “скрити работи”.
4.1.2.12. Монтаж на спирателни кранове, противопожарните хидранти и сградните
водопроводни отклонения
Паралелно с изпълнението водопроводните клонове се изпълняват и предвидените по
проект сградни водопроводни отклонения и се монтират пожарните хидранти, тротоарните
спирателни кранове и регулаторите на налягане,ако има предвидени по проект.
4.1.2.12.1.
Спирателни кранове
На всички отклонения от главните клонове са предвидени спирателни кранове. В някои от
кръстовищата‚ на подходящи места на самите клонове (главни или второстепенни) са предвидени
също спирателни кранове‚ позволяващи в случай на аварии да се изключват отделни участъци от
клоновете или части от мрежата.
Всички спирателни кранове по новите клонове и техните отклонения ще бъдат с
охранителни гарнитури‚ на които се предвижда специално укрепване .
Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно
налягане Р = 1.0 МРа (10 атмосфери).
4.1.2.12.2.
Противопожарни хидранти (противопожарно осигуряване)
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Местата на противопожарните хидранти са избрани съгласно изискванията на Наредба № 2
– “Противопожарни строително – технически норми“ – 1987 год. (с допълнения).
Разстоянието между съседни противопожарни хидранти не надвишава 150м.
В ниските точки на новите водопроводни участъци се предвижда монтаж на “задължителни“ ПХ.
Всички ПХ и фасонни парчета с присъединителни фланци‚ необходими за монтажа на ПХ са
предвидени за работно налягане Р = 1‚0 МРа (10 атм.).
4.1.2.12.3.
Регулаторите на налягане
Предназначението им е да редуцират по-високо входно налягане в постоянно изходно
налягане, независимо от промяната в дебита и/или входното налягане.
Изизсквания към регулаторите на налягане:
• да се монтират в стоманобетови шахти;
• арматурата в шахтата по посока движението на водата е следната:
Спирателен кран
Филтър за вода
Регулатор налягане
Спирателен кран
• монтажа на арматурите е в хоризонтално положение с фланшови връзки;
• при монтажа на филтъра трябва да се съблюдава посоката на движение на водата да съвпада
с посоката на стрелката, обозначена върху корпуса и филтърната мрежа да бъде насочена
надолу;
• при монтажа стриктно да се спазват инструкциите на производителя.
4.1.2.12.4.
Опорни блокове
В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при отклоненията са предвидени
бетонови блокове ‚ които поемат силите от водното налягане в тръбите. Такива блокове се
предвиждат и при намалителите (при преход от по–голям към по–малък диаметър и заглушките).
4.1.2.13. Водопроводни тръби
4.1.2.13.1. Полиетиленови тръби висока плътност (PEHD)
4.1.2.13.1.1. Тръби:
Тръбите се доставят по следния начин:
Диаметрите над 110 мм се доставят основно с дължини от 6 до 13,5 м‚ или с дължини‚
договорени между клиента и производителя.
Всички тръби от PEHD трябва да притежават качество за сертификат по ISO 9001 и да
отговарят на някои от европейските стандарти – BS; FS; DIN или еквивалентни на тях.
Транспортът на тръбите трябва да бъде извършван с подходящи средства. При
транспортиране на тръби върху плоскости‚ те не трябва да имат грапавини. Тръбите трябва да се
разполагат така‚ че да не увисват много извън плоскостта на товара. За предпочитане е
разполагането на рулоните в хоризонтална посока. Закрепването на товара може да става с въжета
или канап‚ или найлонови влакна‚ като се подлагат подходящи материали‚ за да се избягват
повреди или триене. Във всеки случай са в сила нормативите за ограничаване на пакетажа и товара
според Пътния кодекс.
Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването могат да се извършват
с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната зона‚ при балансиране на
разстояние най–малко 3 метра‚ с помощта на въжета или найлонови клупове.
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Ако товарно–разтоварните работи се извършват ръчно‚ да се избягва надраскването на
тръбите или прегазване от транспортни средства и да не се поставят върху остри и твърди
предмети.
Складирането да става върху нивелирана площадка‚ без неравности главно от остри камъни.
Възможно е натруване върху почва‚ пясък‚ асфалт и цимент‚ като се избягва влаченето на тръбите.
Височината на куповете за тръби на пръти трябва да бъде под 2 м за който и да било диаметър. За
тръби на рулони‚ положени хоризонтално‚ височината може да бъде над 2 м. Когато тръбите
остават натрупани на открито за дълго време‚ се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи.
В случай‚ че диаметърът на тръбите надвишава 450 мм‚ се препоръчва да бъдат усилени отвътре с
главини за предотвратяване на овализацията им.
4.1.2.13.1.2. Фитинги и специални части
Тези части се доставят обикновенно в подходяща опаковка. Ако са доставени в насипно
състояние‚ трябва да се внимава да не се деформират или повредят от удари между тях или от
други тежки материали. Фитингите трябва да отговарят на физико химическите характеристики на
тръбите. Такива фитинги могат да се произвеждат чрез леене под налягане или в случай‚ че не се
намират на пазара‚ да се получават директно от тръбата чрез челно заваряване на сегменти
(огъване‚ челна заварка с вставяне на материал и т.н.). Свързването между тръби от PEHD и
фитингите‚ специалните части и аксесоарите от друг материал става основно посредством
съединителен елемент с механично притискане или чрез фланци с накрайници за заварка към
тръбите.
4.1.2.13.1.3. Връзки
Връзките между тръба и тръба‚ тръба и фитинг или арматура могат да се изпълнят според
долуизложената методология. Използваните в проекта методи са следните:
• Свързване чрез заваряване. Заварките се изпълняват от квалифициран персонал‚
юйкойто е преминал през курс в специализиран институт или при производителя на
машини за заваряване. Изпълняват се с подходяща апаратура‚ която може да
гарантира минимална възможна грешка в температурата‚ налягането и времената‚
която е защитена от запрашаване‚ от вятър‚ валежи.
• Челна заварка. Прилага се за свързване тръба към тръба и тръба към фитинг‚ когато
последният е подходящ за това. Този тип заварка се реализира с термоелементи от
неръждаема стомана или от алуминий‚ облицован с тефлон‚ или от стъклопласти с
антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления
или с газ при автоматично регулиране на температурата. Преди да се извършат
операциите за заваряване‚ подходящо е да се темперират всички тръби до
температурата на средата.
• Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка като се отрязват с
подходящи режещи средства‚ които могат да бъдат ръчни за малките диаметри и
електрически за големите‚ и за по–големи дебелини на стените; последните трябва да
имат умерена скорост за предотвратяване нагряване на материала. Челата‚ така
подготвени‚ не трябва да се пипат с ръце или с други потни тела; ако това се случи
трябва да бъдат внимателно обезмаслени с триелин или друг подходящ разтворител.
• Двете части за заваряване се наместват на позиция и се фиксират с двата ботуша‚
свързани с общата система за приближаване и притискане с контролирано
усилие върху контактните повърхности. Термоелементът се вмъква между челата‚
които се притискат върху неговата повърхност. Материалът преминава в пластично
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състояние‚ като образува лека подутина. След оредвиденото време термоелементът се
изважда и двете чела се притискат едно в друго с усилие‚ докато материалът не се
завърне в твърдо състояние. Заварката не трябва да се размества‚ докато зоната на
шева не се охлади естествено до температура около 60ºС.
• Съединения посредством фланци. За фланшови съединения на парчета от тръби или
на специални части‚ се използват плоски стоманени фланци‚ сложени върху заваряеми
накрайници от тръбите ПЕВП. Фланците се присъединяват към другите части чрез
стандартни болтове с подходяща дължина. Поставянето на уплътнения е
задължително във всички случаи.
• При свързване на PEHD и етернитови тръби: Връзката на тръбите ПЕВП със
съществуващите етернитови тръби се осъществява с универсални адаптори.
• Чрез заваряване с ел. муфа.
4.1.2.13.1.4. Полагане на тръбите:
Дълбочина на полагане: Водопровода се полага на дълбочина посочена в надлжния профил.
Изисквания към изкопа: Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна‚ за да позволи
првилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на тръбопровода‚ ако
се извършва на място. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Преди
полагане на тръбите‚ на дъното се полага слой от пресят пясък‚ с дебелина най–малко 10 см.
Полагане на тръбите по трасето: Тръбите и фасонните части трябва да бъдат разположени
по продължение на трасето‚ без да бъдат влачени и без да пострадат. Трасето се оказва с пилони и
се означават местата на фасонните части‚ според проекта. Тръбите и фасонните части трябва да
бъдат наредени близо до изкопа‚ като се внимава дължината на тръбите да отговаря на тази на
трасето и броят и видът на фасонните части да отговарят на проекта. В случаи на полагане на
тръбопровода на места с автомобилно движение‚ тръбите се събират на групи по 10–15 (120 – 180
м)‚ така че да могат лесно да се рзаположат на техните места‚ по протежение на изкопа.
Монтирането на тръбопровода може да се извърши извън изкопа и поставянето му да се направи с
помощта на подходяща механизация. Преди да се свържат отделните елементи на тръбопровода‚
тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти и внимателно почистени в
краищата си‚ тръбите трябва да бъдат отрязвани перпендикулярно на оста. Арматурите‚ включени
в тракта‚ трябва да бъдат оидорени по начин‚ който гарантира‚ че няма да упражняват усилия
върху тръбите.
При полагане на PEHD тръбите на темето се залепва стоманена нишка за по-лесно засичане с
метален детектор. На 50 см над кота теме тръба се полага сигнална перфорирана лента, оцветена в
синьо за обозначаване местоположението на тръбопровода при изкопни и ремонтни работи.
4.1.2.13.1.5. Спецификация на тръбите
- Тръби от ПЕВП
Свойства на материала
Тип : PEHD PE100 -трета генерация
SDR17
Цвят: черен/син
4.1.2.14. Сградни водопроводни отклонения
Предвижда се при подмяната на съответен водопроводен участък да бъдат подменени и
всички сградни отклонения към този участък.
За всеки един от подменяните участъци броят и диаметрите на сградните отклонения са
указани от В и К
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Сградните отклонения ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с диаметри ф25
(Полиетиленови тръби с тези диаметри се доставят на рулони с дължина до 100 м.)
Отклоненията се предвижда да бъдат изпълнени посредством водовземни скоби.
На всички сградни отклонения се предвижда да бъдат монтирани тротоарни спирателни
кранове с охранителни гарнитури.
Всички СК и присъединителни фланци на фасонните парчета при сградните отклонения са
предвидени за работно налягане Р = 1‚0 МРа (10 атм.).
За всички фланшови връзки по новите водопроводни участъци (при СК‚ при ПХ и при
сградните отклонения)‚ както и при водовземните скоби‚ да се използуват болтове и гайки с добре
направено галванично покритие (кадмирани или поцинковани). Дебелина на галваничното
покритие – 20 µм.
4.1.2.15. Хидравлично изпитване на водопроводи
Начинът на изпитване се състои от необходимо предварително изпитване, включително
фазата за декомпресиране , изпитване на спада на налягането и основно изпитване.
Работната хидравлична проба на тръбитe се извършва на трактове с подходяща дължина.
Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа чрез частично
запълване с пресята пръст‚ като се внимава да се оставят открити съединенията‚ за да може да
бъдат контролирани за тяхното поведение по време на хидравличната проба и за да се избегне
хоризонтално изместване или вертикално изместване на тръбите‚ подложени на налягане.
Запълването с вода започва от най–малко подложената на налягане точка на тракта‚ където се
инсталира манометърът. За да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията, вентилите и
обезвъздушителите трябва да се оставят напълно отворени.
• Предварително изпитване
Изпълнението на предварителното изпитване е предварително условие за основното
изпитване. Целта е да се създадат предварителни условия за промени на обема в зависимост от
налягането, времето и температурата.
Етапи:
След промиването и обезвъждушаването, налягането във водопровода се изравнява с
атмосферното за време най-малко 60 мин. Не трябва да се допуска проникване на въздух в
изпитваните участъци.
След периода на декомпенсиране, налягането във водопровода се повишава постепенно и
бързо ( за по-малко от 10 min) до пробното налягане STR, което се поддържа в продължение на 30
min , чрез постоянни или краткотрайни припомпвания. През това време тръбопроводът се оглежда
за видими неплътности.
Изчаква се 1час , след което се измерва остатъчното налягане.
При успешно предварително изпитване , процесът продължава. Ако налягането е намаляло с
повече от 30% от STR, предварителното изпитване се прекъсва и налягането във водопровода се
изравнява с атмосферното. Проверяват се условията и предварителното изпитване се повтаря най
малко след 60 min.
• Основно изпитване
Последователност на оперaциите при изпитване на водопроводите Възприет е метода на
измерване на източеното водно количество.
1.Повишава се налягането до достигане на пробното налягане STR, което сe поддържа 1 час
с помпа
2.Помпата се изключва и се чака още 1 час
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3.Измерва се разликата в понижението на налягането.
4.Отново чрез помпа се достига пробното налягане.
5.Източва се водно количество, така че да се достигне измереното понижение на налягането
при пробата с 10-15%, като се измерва обема на източената вода.
Така измерените загуби не трябва да надвишават изчислените по формулата в приложение N7 от
Наредба 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи от 19.04.2005г.
1
D
+
dVmax=1.5VdP( Еw e.ER )
dVmax – допустимите загуби на вода в l
V – обем на изпитвания участък в l
dP – измерените загуби на налягане в kPa
Еw- модул на еластичност на водата в kPa
ER- модул на еластичност на стената на тръбата по посока към периферията в kPa
e- дебелина на стената на тръбата в m
D- вътрешен диаметър на тръбата в m
1.2 e коефициент за допустимото съдържание на въздух преди основното изпитване
STR –System test pressure (налягане за изпитване на системата)
Ако dV е по – малко от dVmax пробата е успешна. При по големи стойности пробите
продължават.
При изпитването на водопроводната мрежа трябва да бъдат спазени изискванията на
Приложение №7 към Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи от 19.04.2005г.
4.1.2.16. Промивка и дезинфекция на водопроводи
Преди пускането на мрежата в експлоатация се извършва промивка на тръбопроводите
(хидропневматично) до пълното избистряне на промивната вода. За извършената промивка се
съставя акт.
Водопроводът де промива с технически чиста вода за прочистване на механични
замърсявания от вътре. След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода
чрез вкарване в него на разтвор от натриев хипохлорид или хлорна вар. Необходимата дозировка и
време за дезинфекциране се определят от местните санитарни власти. Обикновено е достатъчна
дозата 20 - 40 г активен хлор на 1 м3 вода и престой, не по-кратък от 24 часа. Дължината на
участъка, подлежащ на дезинфекциране, да се одобри от инженера. След дезинфекцията участъкът
отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и
бактериологичният анализ на взетата проба даде благоприятен резултат.
4.1.2.17. Засипване и уплътняване на изкопите
Тръбопроводите се засипват до 0,20 метра над теме тръба с пясък, добре уплътнен и след
това се дозасипват с баластра и чакъл. Степента на уплътняване на засипването зависи от
условията на натоварване. Ако е необходимо, уплътняването на покритието над тръбата се прави
на ръка. Механично уплътняване на запълването директно над тръбата трябва да се прави едва
тогава, когато е положен слой с минимална дебелина от 20 см над върха на тръбата.
Уплътняването се извършва с вибрационна трамбовка или валяк на пластове от 10 до 20 см до
достигане на проектната плътност на материала за обратна засипка.
Обръщаме внимание, че при засипване трябва да се спазват всички изисквания за засипка
при еластични тръби.
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4.1.2.18. Възстановяване на улични настилки и тротоари
Тъй като водопроводната мрежи са разположени в уличното платно, след полагането им се
възстановява пътната основа и асфалтовата настилка, а там където пресичат тротоарите се
възстановяват бордюрите и тротоарната настилка.
• Възстановяване на пътната основа:
При възстановяване на уличните настилки, трябва да се осигурят нормални условия за
движението на превозните средства и пешеходците чрез отбивни пътища и обезопасени пътеки или
с пропускане на движението по съществуващите настилки и тротоари. Леглото, върху което се
полага настилката, се изгражда и приема като последен етап от земните работи. Преди неговото
окончателно завършване трябва да бъдат изградени всички отводнителни съоръжения - напречни и
надлъжни дренажи, канали , шахти, окопи и други. Изграждането на настилката трябва да
започне веднага след приемаме на леглото. В случай, че настилката не се положи веднага върху
приетото легло, всички евентуални повреди по него се отстраняват от строителя. След извършване
на всички поправки и възстановяване профила на леглото, инвеститорът го приема отново и
разрешава писмено полагането на настилката. Подосновният пласт, според функциите които
изпълнява, е мразозащитен, дрениращ, противозамръзващ и подравняващ пласт и се изгражда с
дебелина съгласно проекта. За направата му се използва пясък, баластра, трошен камък,
металургична шлака и други материали, които не съдържат повече от 7% отмиваеми частици.
Максималният размер на зърната в материала не трябва да надвишава половината от дебелината
на пласта. Уплътняването на подосновния пласт се извършва с вибрационни и статични валяци при
оптимално водно съдържание до постигане на проектната плътност. Пътната основа се приема от
Инвестоторския контрол, след което се възстановява асфалтобетоновата настилка, за съответната
категория движение на улицата.
• Възстановяване на асфалтобетоново покритие:
Асфалтобетонното покритие, с конструкция съгласно проекта, се изпълнява от
асфалтобетонни смеси отговарящи на изискванията в БДС 4132. Направата на покритие от горещи
асфалтобетонни смеси се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +5°С. Не се допуска
полагането на асфалтови смеси при дъжд и върху мокра, заледена и заскрежена повърхност.
Температурата на сместа, доставена на местополагането, да е не по-ниска от 150°С, полагането и
уплътняването на сместа се извършва бързо и без прекъсване. Съществуваща настилка, която се
използва за. основа трябва да бъде ремонтирана, а при разлика в напречния профил се полага
изравнителен пласт от порйозна асфалтова смес. Повърхността, върху която се полагат асфалтовите
смеси, трябва да е почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването се извършва с
метални четки, метли и чрез продухване с въздушна струя под налягане от 0,3 до 0,5 атм. Преди
полагане на асфалтобетонната смес за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху
почистената основа се прави предварителен разлив с битум или битумен грунд. Полагането на
асфалтовите смеси се извършва машинно с асфалторазстилач. По изключение се допуска и
ръчно полагане, но само на малки обекти или участъци , предвидени в проекта . Дебелината
на асфалтовия пласт, положен и уплътнен с вибрационната дъска на асфалторазстилача трябва
да е с 15-20% по-голяма от проектната, а при ръчно полагане с 25-35%. При направа на асфалтови
настилки в участъци от пътя с надлежен наклон по-голям от 4%, посоката на полагане и валиране
на пластовете е от долу на горе. За осигуряване на по-добра връзка на съседни пластове в
работни фуги, ръбът на по-рано положения пласт се загрява и се покрива с гореща смес на ивица
15-20 см. В този случай валирането се извършва при :температура до 100°С на положената смес.
Валирането става най-малко с два валяка - лек 4-6т и тежък 8-10т. От. Валирането започва с лекия
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валяк, непосредствено след полагането на сместа с 4-6 минавания в точка и продължала с тежкия
валяк до окончателно уплътняване с 10-20 минавания в точка. При работа с виброваляк
уплътняването започва без вибрация с 2-3 минавания и завършва с вибрации. За осигуряване на подобра връзка на съседни пластове в работни фуги, ръбът на по-рано положения пласт се загрява и се
покрива с гореща смес на ивица 15-20см. В този случай валирането се извършва при температура
до 100°С на положената смес. Валирането става най-малко с два валяка - лек 4-6т и тежък 8-1 От.
Валирането започва с лекия валяк, непосредствено след полагането на сместа с 4-6 минавания в
точка и продължава с тежкия валяк до окончателно уплътняване с 10-20 минавания в точка.
При работа с виброваляк уплътняването започва без вибрация с 2-3 минавания и завършва с
вибрации от 3-6 минавания в точка . Полагането и уплътняването на сместа в студено време се
извършва интензивно и без прекъсване. Недостъпните за валяка места се уплътняват с механична
или ръчна метална трамбовка, така че следите от удара на същата да се покриват с 1/3 от
следата. Уплътняването продължава до пълното изчезване на следите на трамбовката.
Движението по готовото асфалтобетонно покритие се пуска най-рано 2 часа след неговото
окончателно уплътняване. Инженерът приема възстановената настилка и се съставя акт.
• Възстановяване на бордюрите и тротоарната настилка:
Бордюрите-видими и скрити се поставят върху основа от бетон. Те се укрепват чрез
запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетона, трябва да
бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагане на
бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бордюрите се поставят върху пресния
бетон ръчно или с помощта на кран. Те се нареждат в правите участъци по конец, а в кривите-по
шаблон с фуги не по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери
правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След направата им се вземат
мерки за предпазване от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.
Тротоарните плочи се нареждат върху подложен пласт от цименто-варов разтвор с дебелина
най-малко 2 см. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават
равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждането на
плочите между тях се остават фуги с ширина 5 мм, които се запълват с цименто-пясъчен разтвор.
На разстояние не по-голямо от 4,5м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм,
които се запълват с асфалтова паста след свързването на цименто-варовия и цименто-пясъчния
разтвор.
Успоредно с извършване на работите по изпълнението на всеки от подобектите, се изготвят
съответните екзекутиви и цялата съпътстваща документация за предаването на обекта на
Възложителя.
4.1.2.19. Назначаване на приемателна комисия за приемане на обектите
След окончателното завършване на подобектите и успешното преминаване на 72 часовите
проби и хидравлични изпитания, се инициира подготовката за назначаване на държавна
приемателна комисия за подписване на Акт 16 съгласно изискванията на Наредба 3 от ЗУТ.
4.1.3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
4.1.3.1.
Обслужване на транспортния поток
Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум за
един и същи район. Затварянето на пътя ще се координира с местните власти /КАТ, Община,
Пожарна и Спешна помощ/ и съответните такси (където е приложимо) ще бъдат заплащани от
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Изпълнителя..Изпълнителят ще направи всички опити, за да осигури непрекъснат поток на
движението.
Във връзка с актуализиране на ПБЗ, Изпълнителят да изготви проект/схема/ за Временна
организация на движението (ВОД) ,съгласно чл. 68 на Наредба №1/16 от 23.06.2001г., глава VІІ,
чл.68 и чл.70 като заплати и съответните такси.
Работният проект за организация на строителството ще бъде изработен и изпълняван от
Изпълнителя
Лицата, извършващи строителните работи съгласуват дейността си по строителството в
уличните или пътните участъци с Районните управления на МВР-КАТ и Районните пътни служби
за пътищата от Републиканската пътна мрежа или със съответните Общински служби за
общинските пътища, съгласно чл. 72 от същата наредба. Прави се писмено искане за промяна
организацията на движението с указани дати на започване и времетраене на строителните работи.
Прилага се и проекта за ВОД. Дейността по сигнализацията и маркировката се извършва от
строителя или се възлага на специализирана организация.
4.1.3.2.
Ограничения в предоставените за строителство райони
Изпълнителят е уведомен, че не му е разрешено да работи едновременно по целия район на
Договора. От Изпълнителя ще се изисква да завърши определени участъци, преди да бъде
разрешено на работните му екипи да започнат работа в друга част на селото
4.1.3.3. Изисквания за сигурност
4.1.3.3.1. Общо
От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи
отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа,
материали и оборудване.
4.1.3.3.2. Защита на собствеността
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна,
която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на
работата му по този Договор.
Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на
Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на
Изпълнителя.
Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от неговите
действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в
резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи,
свързани с разрешаването или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят
ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи
съществуващото състояние на тези обекти. Преди да се издаде сертификат за приемане на
подобектите, Изпълнителят трябва да предостави удовлетворителни доказателства, че подобни
искове за щети са законово решени.
4.1.3.3.3. Изисквания за предварителна инспекция / одобрение
Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното
почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти,
рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези
спецификации.
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4.1.3.3.4. Открити изкопни работи
Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради,
предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други
средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността.
Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с
местното законодателство. Предварителното предупреждаване за затваряне на пътно платно трябва
да се осигури с временни знаци, конуси и сигнални светлини.
Изпълнителят трябва да предостави за одобрение на Инвестоторския контрол детайли за
маркировката, бариерите с конуси и други средства за контрол на трафика, не по-малко от 15 дни
преди предложената дата за затваряне на съответната улица. Докато не се получи одобрението на
Инвестоторския контрол за тези детайли няма да се осъществява никакво затваряне на улици.
Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора в
следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други
препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час
преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева слънцето и по друго време, когато има
слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава
размера и мястото на работите.
Около откритите изкопи трябва да се осигури метална мрежа (с височина поне 1 м), като
същата трябва да е на място докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата
трябва да устои поне 0,5 kN хоризонтален напор. Не се приема никакъв друг начин на ограждане
(пластмасови ленти, дървени прегради и пр.) с изключение на СМР при асфалтиране. Подобни
ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за складиране и пр.
4.1.3.3.5. Противопожарна защита
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да
предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и
пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.
Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.
Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Строителния
надзор, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на
разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати
появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за
безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и
Инвестоторския контрол.
4.1.3.3.6. Експлозивни работи и взривове
Не се разрешава употребата на експлозиви без изрично разрешение на съответните
институции.
4.1.3.3.7. Опазване на дърветата и зелените площи
Без одобрението на Възложителя, Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или
реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички
съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работа, е отговорност на
Изпълнителя. Ако по мнението на Строителния надзор има ненужно унищожени или повредени
дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво
и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.
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4.1.3.4. Материали и оборудване, одобрения и замени
4.1.3.4.1. Заменяне
Всички материали, вложени в работата по този Договор трябва да са нови, освен ако не е
посочено друго.
Когато в Спецификациите са направени определени указания, отнасящи се до производител
или търговско име, или стандарти, то целта е да бъде установена норма за тип, качество и функции
на изискваните материали. Фактът, че са упоменати един или повече производителя или стандарти,
не освобождава Изпълнителят от отговорност да подсигури материали, отговарящи на всички
определени изисквания. Фактът, че за какъвто и да е артикул са определени или одобрени имена на
производители, няма да се тълкува по подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на
допълнителни работни характеристики, конструкция или други изисквания, точно определени за
този продукт. Във всички случаи изискванията на Спецификацията ще имат предимство пред
стандарта на производителя.
В работата могат да се използват само тези продукти, които първоначално са определени
точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. Когато исканията за замяна са одобрени,
трябва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение на всички
изисквания на Договора, и трябва да отговаря на следните условия:
Всеки материал или артикул предаден за одобрение, единствено по мнението на
1)
Инвеститорския контрол, трябва да е равностоен на указания в Спецификацията
материал или артикул. Трябва да има готови наличности, от същото качество и
достатъчно количество, за да се избегне забавяне на работата по обекта. Материалите
трябва да отговарят на спецификацията, трябва да са съвместими с проекта и
употребата им не трябва да налага допълнителни работи или да изисква промени в
работата на който и да е друг Констрактор;
2)
За всички промени искането трябва да бъде придружено от цялата информация
необходима на Инвестоторския контрол, за да се направи оценката, включително
производителя или търговското име, номер на модела, описание или спецификация
на предмета, данни за характеристиката на работа, рапорти от тестове, протокол за
дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се
прилагат;
3)
Допълнително Изпълнителят трябва да преработи и предостави за одобрение на
Инвестоторския контрол всички Чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна;
4)
Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от
Договора трябва да бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати
от такава замяна или промяна. Ако това не е направено Инвестоторския контрол има
правото да анулира всяко одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на
Изпълнителя, отстраняването на такава работа и заменянето и с работа, отговаряща
на изискванията на Договора, или да оцени и добави допълнителните разходи,
произтичащи от замяната направена от Изпълнителя
5)
Всички заменени производствени изделия и материали трябва да бъдат поставени,
монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на
производителя, освен ако не е упоменато друго;
6)
Изпълнителят няма и не трябва да предявява иск за удължаване на времето или за
нанесени щети в следствие на забавяне от страна на Инвестоторския контрол при
разглеждането на предложената замяна или пропуск на Инвестоторския контрол да
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одобри предложените от Изпълнителя промени. Всяко забавяне, произтичащо от
разглеждане на одобрение за замяна ще бъде единствено отговорност на
Изпълнителя, изискващ тази промяна, като същият ще организира дейностите си
така, че да компенсира за загубеното време;
7)
Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не
освобождава Изпълнителя от които и да е условия в Договорните Документи.
4.1.3.4.2. Складиране и охрана на оборудване и материали
Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността
на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да
съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди
пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното
им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката
ненужни материали или оборудване.
Изпълнителят трябва да:
• организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат
безопасността на хората;
• окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху
платформите;
• получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и
поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания.
Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще
се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания
във връзка с това.
Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени следните
условия:
• Инвеститорския контрол е получил препоръките на производителя за складиране на
Площадката;
• Инвеститорския контрол е установил и одобрил района където ще се складира
материала.
4.1.3.4.3. Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи
Изпълнителят трябва да има на лице достатъчно квалифициран персонал, подходящо
оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата.
Изпълнителят ще бъде отговорен за определянето, разполагането и прецизиране на
необходимите коти, като назначи квалифициран геодезист, който да определи всички оригинални
точки, изходни линии и нива с исканата точност.
Пълните инструкции за монтаж от производителя, включително допустимите толеранси,
трябва да бъдат предоставени при предаването на Чертежите.
Всички работи ще бъдат инсталирани в съответствие с Чертежите, вкл. съгласно
спецификацията на производителя.
Възприетите процедури за тестване и методология трябва да се предадат за одобрение от
Инвеститорския контрол, преди започването на всеки тест.
4.1.3.4.4. Общо за пробите
За готови материали или стоки Изпълнителят трябва да се сдобие от доставчиците с Тестови
Сертификати, и да изпрати на Инвестоторския контрол по четири копия от всеки такъв. Такива
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сертификати трябва да удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в
съответствие с изискванията на Договора и трябва да упоменават резултатите от извършените
проби. Изпълнителят трябва да предостави със съответните сертификати за идентифициране на
материалите и стоките, доставени на Площадката.
4.1.3.5. Почистване
4.1.3.5.1. Общо
Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и
отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор или
друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се
отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите
на съседните собственици.Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на депо, посочено от общината.
Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени
места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.
4.1.3.5.2. Окончателно почистване
След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да
отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните
строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване,
които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите.
Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното
почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването
на настилките.
4.1.3.6. Чертежи
4.1.3.6.1. Работни чертежи
Работните чертежи са задължение на Възложител, които се предоставят на Изпълнителя в
един екземпляр.
4.1.3.6.2. Изчисления
Изпълнителят трябва да предостави за преглед и одобрение на Инвестоторския контрол
изчисленията, обясняващи всяко проектно решение, което се отклонява от проекта, предоставен от
Възложителя.
4.1.3.6.3. Екзекутивни чертежи
Възложителят ще предостави на Изпълнителя копие на всички чертежи.
Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в червен цвят
ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е
на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия
Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на изкопни работи.
Тази информация трябва да включва- дълбочина на засипване на тръбопровода, тип почва, размери
и местоположение на съществуващите съоръжения (шахти и други), вид, размер и местоположение
на съществуващите тръбопроводи (питейна вода, дренажна, канализационна, и пр.), вид, размер и
местоположение на кабелите (електрически, телефонни и други). Чертежите трябва да показват
всичко, включително кранове.
Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да се определи
местоположението на съоръженията и тръбопроводите в естествено състояние (включително
нивата)
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Данните посочени в екзекутивните чертежи трябва да отразяват параметрите, характерни за
устройството или комуникациите (размери, материали и т.н.)
Проучването трябва да се извърши преди да се засипят изкопите.
Трябва да се спазват изискванията на общинските власти и съответните оператори на
комунални услуги.
За всеки участък от тръбопроводите Изпълнителят трябва да изготви екзекутивни чертежи,
както следва:
• Трасе на водопровод, отбелязвайки чрез размери и/или координати, местоположението
на шахти, хидранти, клапи. За репериране трябва да се използват само постоянни обекти
(сгради, мостове, паметници, парцели и др.).
• Надлъжен профил на тръбопровода, давайки всички нива на шахтените капаци,
денивелацията на тръбите, дължината и наклона на тръбопроводните участъци, и
действителните коти на инженерните мрежи, които се намират в траншеята на
индикирания тръбопровод.
• В екзекутивните чережи ясно трябва да се отбележат вида и свойствата на всяка тръба.
В хода на работите един път месечно Изпълнителят ще прехвърля цялата информация от
посочените чертежи на Auto-CAD файлове и трябва да ги предава на Инвестоторския контрол.
Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб,
равнозначен на този в чертежите. Размерът на хартията на допълнителните чертежи трябва да е
същият като чертежите.
При приключване на всички работи, заедно с подготовката на Окончателното плащане
Изпълнителят трябва да представи екзекутивните чертежи и трябва да се подпише,
удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите. Два комплекта в печатен
формат трябва да се предадат за одобрение на Инвестоторския контрол. При получаване
одобрението на Инвестоторския контрол, Изпълнителят ще предаде един комплект Auto-CAD
файлове на CD ROM носители, и два печатни комплекта, които са подпечатани “Екзекутивни
чертежи”.
“Екзекутивните чертежи” трябва да включват цялата регистрирана информация от
гореспоменатите разпечатки и всички други промени, настъпили по време на Договора.
Окончателно плащане няма да бъде извършено докато екзекутивните чертежи не са
предадени на Инвестоторския контрол и одобрени от него.
4.1.3.7. Срещи
4.1.3.7.1. Срещи, предхождащи строителството
След датата за влизане в сила, но преди началото на действителното строителство, ще се
насрочат две отделни и различни срещи.
Първата среща ще включва Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор. Целта на тази
среща е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране
на изискванията, използването на подизпълнители, представяне на документи изисквани от
Изпълнителя преди да започне работа, доставки на основно оборудване и приоритети, строителни
процедури и всеки специфичен и уникален критерий, който трябва да се спазва или каквито и да са
други въпроси, представени на Инвестоторския контрол в писмен вид две седмици преди срещата.
Втората среща ще включва Възложителя и други заинтересовани местни институции, а
също така Изпълнителя и Инвестоторския контрол. Основната цел е да се запознаят местните
власти с предстоящите строителни дейности.
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4.1.3.7.2. Срещи за хода на работата
Редовни срещи ще се провеждат в офиса на Строителния надзор на интервали от две до
четири седмици. При нужда ще се свикват други срещи.
Представянето от страна на производителите на оборудване, доставчици и пр., ще бъде
отговорност на Изпълнителя.
На редовните срещи трябва да присъстват следните страни:
1)
Възложителя;
Строителния надзор;
2)
Изпълнителя;
3)
4)
Подизпълнители, само с одобрението на Строителния надзор или по негово искане,
отнасящо се до дневния ред;
Като минимум дневният ред ще включва:
1)
Преглед на протоколите от минали срещи;
Преглед хода на работата от края на последната среща;
2)
3)
Забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на
работа;
4)
Разработване на мерки, с цел преодоляване на затрудненията.
Преработване на строителната програма/ако е необходимо/ и планиране хода на
5)
работа за следващия работен период;
6)
Проверки за качеството на строителните и монтажни работи
7)
Безопасност и сигурност;
8)
Други текущи въпроси
4.1.3.7.3. Други срещи
Когато е необходимо ще се организират други срещи- по искане на Възложителя или
Изпълнителя.
4.1.3.8. Фотоснимки и видео
Изпълнителят ще наеме услугите на фотограф, одобрен от Строителния надзор, който да
прави снимков и видео материал. От фотографа се изисква да заснеме Площадките преди
започване на работа. Снимки ще се направят в строителната фаза на Работите и през интервал,
показващ ключовите етапи в хода на работа. Всички снимки трябва да бъдат в цифров формат.
Изпълнителят ще отговаря за:
1)
Фотографът да посещава Площадката, водейки се от хода на работите;
2)
Общо тридесет (30) цветни фотографски снимки на всеки един километър изкоп.
/Инвестоторския контрол ще запази правото си да отхвърля всяка снимка, която не е
ясна или окончателна. Всяка експонация, която е отхвърлена, трябва да се заснеме
отново;
3)
Един път месечно снимките трябва да се предават на Строителния надзор на CDROM носител и също така и отпечатани, като се придружени със следната
информация:
−
Име на Изпълнителя;
−
Име на обекта – улица, водопровод, съоръжение;
−
Снимка Номер;
−
Дата на заснемане;
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Описание, указващо мястото на камерата, общо описание какво показва
фотографията, и дали това е предварителна или снимка по време на
строителството или монтажа.
Горепосочената информация трябва да бъде отразена във всяко име на файла.
4.1.3.9. Мерки за публичност
Мерките покриват писмено и визуално идентифициране на финансовите страни, което да се
използва в брифинги, писма, конференции, презентации, покани, подписи, табели, както и всички
други елементи, в които трябва да бъдат указани страните, имащи отношение към обекта, на
български език.
Изпълнителят трябва да предвиди построи и поддържа два устойчиви билборда на места,
определени от Строителния надзор.
Билбордовете и табелите трябва да бъдат одобрени от Строителния надзор преди
поставянето им. Всички указателни табели трябва да бъдат достатъчно големи, за да могат да се
забелязват от тези, за които са предназначени.
4.1.3.10. Временно водоснабдяване, ел. Захранване и санитарни възли
4.1.3.10.1. Общо
Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят ще
координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните
власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници.
При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те
трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние.
Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и
изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.
4.1.3.10.2. Временно водоснабдяване
Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на
строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и да осигури вода за промиване на
тръбопроводите и за проби. Изпълнителят трябва да осигурява с временен водопровод
захранването на съществуващите сградни отклонения по време на извършване на строителни
работи по съответната улица.
4.1.3.10.3. Временно ел. захранване
За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата
система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на
проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на
временно ел. захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати всички такси
за включване на електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали и
оборудване за монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района,
Изпълнителят, координирано с ел. компанията, че ще изключи и премести системата за временно
ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези
станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.
4.1.3.10.4. Санитарни възли
Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и
умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да
бъдат скрити както трябва от обществени погледи.Съоръженията трябва да се поддържат в чисто
състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.
−

страница 35 от 91

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СМР С
ПРЕДМЕТ: „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”

4.1.3.11. Опазване на околната среда
Строителните работи ще причинят неудобства за хората и транспорта. В следствие на това
особено важно изискване е, че Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните
въздействия на строителните работи.
1)
Препоръка: Където е възможно, да се използват съществуващите възможности на
сервитут за преминаване, вместо да създава нови такива.
2)
Изискване: Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да се
намали праха, боклуците. За да се намалят емисиите прах, в следствие на
строителството, се препоръчва улиците да се пръскат с вода.
3)
Изискване: Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през
нощта.
Изискване: Да намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на
4)
материали и строителни дейности, като извършва придвижването и строителните
дейности по натоварени главни пътища извън пик-часовете, а през деня по малки
улици в жилищни райони. Внимателно да се планират транспортните графици, а
също така и маршрутите, използвани от превозните средства.
5)
Изискване: Свързването към съществуващите тръбопроводи по продължение на
строителната Площадка, ще причинят прекъсвания на водоразпределението, като
това трябва да се управлява правилно. Изменението трябва да се направи по такъв
начин, че да не се прекъсва водоразпределението.
6)
Изискване: По време на строителни работи новата организация на трафика, а също
така и прекъсването на водоснабдяването трябва да се обявяват на обществеността, в
съответствие с инструкциите на Строителния надзор.
7)
Изискване: Трябва да се извършва редовна проверка и поддържка на оборудването.
8)
Изискване: Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на
работата, като на всички работници се предоставят подходящите инструменти,
машини и защитно облекло.
9)
Изискване: Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на
антифони е задължителна за работниците.
10)
Изискване: Трябва да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното място.
4.2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Реконструкция на
част от водопроводната мрежа на с. Караманово, община Ценово”
4.2.1. ОБЩО
Настоящите Строителни работи, (включително, но не ограничени до изредените) ще бъдат
изпълнени от Изпълнителя:
Изграждането на тръбопроводите включва доставка на всички материали, изкопни работи,
монтажни работи, строителни работи и възстановяване на пътната настилка с всички необходими
съоръжения и сградни отклонения към имотите.
Крайната цел на инвестиционния проект е подобряване на мрежите за питейни води в село
Караманово, което ще допринесе за постигане на изискванията на българското и европейското
законодателство в областта на околна среда и е в съответствие със стратегическите цели на
България за устойчиво развитие и социално и икономическо сближаване.
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Инвестиционният проект ще доведе до множество ползи за населението по отношение на
качеството на ВиК услугите и опазване на околната среда чрез:

осигуряване на населението с адекватно количество и качество на питейната вода;

ограничаване на загубите на вода от водоснабдителната мрежа;

намаляване на големите течове от водоснабдителната мрежа;
Строителните работи за водопроводната мрежа ще се изпълняват в земни почви.
Строителството ще се извършва с подходяща за целта строителна техника и механизация, което ще
бъде едно от важните условия за избор на строител.
Работата на Изпълнителя ще включва, но няма да бъде 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
Инженера/инвеститорския контрол/.
За сградните отклонения за водопроводната мрежа е изготвен детайл. Изпълнителят трябва
да реконструира и рехабилитира съществуващите действащи водопроводни сградни отклонения,
както и да ги възстанови към новите.
Изпълнителят ще се счита за отговорен да получи писмените съгласия от всеки собственик
на къща, която ще се свързва към уличната водопроводна мрежа.
4.2.1.1.
Обхват на поръчката
Проектът предвижда подобряване на мрежите за питейни води за село Караманово, както
следва:
• Подмяната на водопроводни клонове и СВО в с. Караманово (с ф<160мм) по трасето е с
дължина 9859 м от съществуващата водопроводна мрежа и 2381 от ф32 до дворищната
регулация на имотите;
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
I етап - Клон ВК 1 ВЗ; Клон ВК 2 ВЗ
№

Наименование на работите

Ед.м

1

2

3

1

Рязане на асфалтова настилка машинно с машинна резачка с диамантинов диск
ВК 1 ВЗ и ВК 2 ВЗ
За ПХ
За шурфове
За шурфове за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
всичко:
Разваляне на асфалтова настилка
ВК 1 ВЗ и ВК 2 ВЗ

м'
м'
м'
м'
м'
м'
м2
м2

2.1

К-во
4
7377,00
248,00
180,00
710,00
8515,00
4426,00
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За ПХ
За шурфове
За шурфове за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
2.2

3

3.1
3.2
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Възстановяване на асфалтова настилка
ВК 1 ВЗ и ВК 2 ВЗ
За ПХ
За шурфове
За шурфове за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Изкоп в земни почви с ширина до 1,2м и дълбочина до 2,00м,/плътен обем/
ВК 1 ВЗ и ВК 2 ВЗ
За ПХ
За шурфове
За шурфове за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Ръчен изкоп на отвал - 10% от целия изкоп
Машинен изкоп с багер - 90% от целия изкоп
Извозване със самосвал на депо
Натоварване на разбит асфалтобетон на самосвал, и извозване на депо
Разриване на депо
Укрепванe и разкрепване на изкоп до 2м, при слаба почва,стар неуплътнен
насип,наводнен участък и др.
Обратен насип
Доставка и полагане пясъчна възглавница 10см под тръбата и 10см над тръбата,
обща дебелина 35 см
Засипване с останалата на отвал земна почва 50 см
Доставка и засипване с баластра или несортиран трош. камък с дебелина 60 см
Уплътняване обратен насип на пластове с Hмах=0,2м
Доставка ПЕ ВП тръби ф 160мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 125мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 110мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 90мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 32мм
Доставка и монтаж на поцинковани тръби Ø3/4"
всичко тръби
Доставка и монтаж фасонни части от ПЕ ВП -20% от т.10 до т.15
Монтаж ПЕВП ф32- направа на хоризонтален сондаж - /безтраншейно преминаване/
за сградни отклонения
СКФ1" на външна резба с доставка и монтаж
Водоземна скоба 110/1"-доставка и монтаж
Водоземна скоба 125/1"-доставка и монтаж
Водоземна скоба 160/1"-доставка и монтаж
ТСК ф 60
ТСК ф 100
ТСК ф 125
ТСК ф 160

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м3

м3
м3
м3
м3
м3

124,00
90,00
355,00
4995,00
4426,00
124,00
90,00
355,00
4995,00
5762,00
186,00
135,00
532,00
6615,00
661,50
5953,50
3778,00
749,00
4527,00

м2

1770,00

м3
м3
м3
м3
м
м
м
м
м
м
м

1112,00

м
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр
бр.

2403,00
2682,00
6197,00
1092,00
966,00
1815,00
130,00
998,00
91,00
5092,00
998,00
142,00
82,00
40,00
20,00
25,00
22,00
6,00
2,00
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58.1
58.2
58.3
58.4
58.5
58.6
58.7
59
60
61
62
63

ПК - доставка и монтаж
ПЕТА ПК с муфа ПЕВП и фланец -доставка и монтаж
ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ПЕВП 110/90/дост.монтаж/
ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ПЕВП 140/90/дост.монтаж/
ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ПЕВП 160/90/дост.монтаж/
ТФ 100/60/ дост.монтаж /
ТФ 100/100/ дост.монтаж /
ТФ 125/60/ дост.монтаж /
ТФ 150/100/ дост.монтаж /
НФ 150/100
НФ 150/125
ВРЪЗКА ФС ф 60
ВРЪЗКА ФС ф 100
РЯЗАНЕ АЦТ тръби до ф150
Сф 100
Сф 125
Сф 160
МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА ф 100
МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА ф 125
МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА ф 160
НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф 100
НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф 125
НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф 160
ПЕВП ФЛАНШОВ ПРИСЪЕДИНИТЕЛ ф100
ПЕВП ФЛАНШОВ ПРИСЪЕДИНИТЕЛ ф125
ПЕВП ФЛАНШОВ ПРИСЪЕДИНИТЕЛ ф160
Опорни блокове за тройници
Укрепване на ПХ
Укрепване на СК
Изпробване плътноста на водопровода
Дезинфекция на водопровод
Автоматичен въздушник DN50
Доставка, монтаж и демонт.на пътни знаци, конуси, бализи, указателни табели и др.
Бариера ограничителна С 3.1
Стандартни пътни знаци за ВОБД / от легендите по схеми и чертежи /
Светлинен източник С 16
Сигнална лента С 3.3 –обхожда цялото трасе - етапно
Стойка-платформа С 27
Бализи С 4
Табели за пешеходци Т 17
Осветление с независим източник на отворен изкоп през нощта
Временна ограда /преместваема/ за обезопасяване на незасипани изкопи
Пешеходни мостчета
Преминаване през съществуващо дере
Укрепване на кабели

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр
бр
бр
бр.
бр
бр
бр.
бр.
бр.
бр
бр
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
м
м
бр.

31,00
31,00
14,00
8,00
9,00
18,00
10,00
1,00
2,00
1,00
1,00
25,00
1,00
80,00
42,00
12,00
4,00
42,00
12,00
4,00
21,00
6,00
2,00
42,00
12,00
4,00
230,00
31,00
198,00
5092,00
5092,00
2,00

бр.
бр.
бр.
м
бр.
бр.
бр.
бр.
м
бр.
бр.
бр.

4,00
17,00
9,00
117,00
1,68
4,00
2,00
0,34
117,00
4,00
1,00
15,00
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КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
II етап - Клон ВК 1 НЗ; Клон ВК 2 НЗ
№

Наименование на работите

Ед.м

1

Рязане на асфалтова настилка машинно с машинна резачка с диамантинов диск
ВК 1 НЗ и ВК 2 НЗ
За ПХ
За шурфове
За шурфове за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
всичко:
Разваляне на асфалтова настилка
ВК 1 НЗ и ВК 2 НЗ
За ПХ
За шурфове
За шурфове за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение

м'
м'
м'
м'
м'
м'
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м3

2.1

2.2

3

3.1
3.2
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
9
10
11
12

Възстановяване на асфалтова настилка
ВК 1 НЗ и ВК 2 НЗ
За ПХ
За шурфове
За шурфове за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Изкоп в земни почви с ширина до 1,2м и дълбочина до 2,00м,/плътен обем/
ВК 1 НЗ и ВК 2 НЗ
За ПХ
За шурфове
За шурфове за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Ръчен изкоп на отвал - 10% от целия изкоп
Машинен изкоп с багер - 90% от целия изкоп
Извозване със самосвал на депо
Натоварване на разбит асфалтобетон на самосвал, и извозване на депо
Разриване на депо
Укрепванe и разкрепване на изкоп до 2м, при слаба почва,стар неуплътнен
насип,наводнен участък и др.
Обратен насип
Доставка и полагане пясъчна възглавница 10см под тръбата и 10см над тръбата,
обща дебелина 35 см
Засипване с останалата на отвал земна почва 50 см
Доставка и засипване с баластра или несортиран трош. камък с дебелина 60 см
Уплътняване обратен насип на пластове с Hмах=0,2м
Доставка ПЕ ВП тръби ф 160мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 125мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 110мм и монтаж

м3
м3
м3
м3
м3
м2

м3
м3
м3
м3
м
м
м

К-во

8957,00
248,00
240,00
850,00
10295,00
5374,00
124,00
120,00
425,00
6043,00
5374,00
124,00
120,00
425,00
6043,00
7009,00
186,00
180,00
637,00
8012,00
801,20
7210,80
4577,00
907,00
5484,00
2149,00

1346,00
2911,00
3248,00
7505,00
575,00
0,00
4129,00
страница 40 от 91

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СМР С
ПРЕДМЕТ: „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”

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Доставка ПЕ ВП тръби ф 90мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 32мм
Доставка и монтаж на поцинковани тръби Ø3/4"
всичко тръби
Доставка и монтаж фасонни части от ПЕ ВП -20% от т.10 до т.15
Монтаж ПЕВП ф32- направа на хоризонтален сондаж - /безтраншейно преминаване/
за сградни отклонения
СКФ1" на външна резба с доставка и монтаж
Водоземна скоба 110/1"-доставка и монтаж
Водоземна скоба 125/1"-доставка и монтаж
Водоземна скоба 160/1"-доставка и монтаж
ТСК ф 60
ТСК ф 100
ТСК ф 125
ТСК ф 160
ПК - доставка и монтаж
ПЕТА ПК с муфа ПЕВП и фланец -доставка и монтаж
ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ПЕВП 110/90/дост.монтаж/
ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ПЕВП 140/90/дост.монтаж/
ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ПЕВП 160/90/дост.монтаж/
ТФ 100/60/ дост.монтаж /
ТФ 100/100/ дост.монтаж /
ТФ 125/60/ дост.монтаж /
ТФ 150/100/ дост.монтаж /
НФ 150/100
НФ 150/125
ВРЪЗКА ФС ф 60
ВРЪЗКА ФС ф 100
РЯЗАНЕ АЦТ тръби до ф150
Сф 100
Сф 125
Сф 160
МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА ф 100
МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА ф 125
МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА ф 160
НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф 100
НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф 125
НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф 160
ПЕВП ФЛАНШОВ ПРИСЪЕДИНИТЕЛ ф100
ПЕВП ФЛАНШОВ ПРИСЪЕДИНИТЕЛ ф125
ПЕВП ФЛАНШОВ ПРИСЪЕДИНИТЕЛ ф160
Опорни блокове за тройници
Укрепване на ПХ
Укрепване на СК
Изпробване плътноста на водопровода

м
м
м
м

м
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр
бр
бр
бр.
бр
бр
бр.
бр.
бр.
бр
бр
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
м

130,00
1190,00
90,00
6114,00

1190,00
170,00
150,00
0,00
20,00
18,00
20,00
0,00
2,00
28,00
28,00
28,00
0,00
3,00
16,00
2,00
0,00
3,00
1,00
0,00
18,00
1,00
70,00
41,00
0,00
3,00
41,00
0,00
3,00
20,00
0,00
1,00
41,00
0,00
3,00
265,00
31,00
211,00
6114,00
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56
57
58
58.1
58.2
58.3
58.4
58.5
58.6
58.7
59
60
61
62
63

Дезинфекция на водопровод
Автоматичен въздушник DN50
Доставка, монтаж и демонт, на пътни знаци, конуси, бализи, указателни табели и др.
Бариера ограничителна С 3.1
Стандартни пътни знаци за ВОБД / от легендите по схеми и чертежи /
Светлинен източник С 16
Сигнална лента С 3.3 –обхожда цялото трасе - етапно
Стойка-платформа С 27
Бализи С 4
Табели за пешеходци Т 17
Осветление с независим източник на отворен изкоп през нощта
Временна ограда /преместваема/ за обезопасяване на незасипани изкопи
Пешеходни мостчета
Преминаване през съществуващо дере
Укрепване на кабели

м
бр.

6114,00
2,00

бр.
бр.
бр.
м
бр.
бр.
бр.
бр.
м
бр.
бр.
бр.

4,00
18,00
10,00
117,00
1,68
4,00
2,00
0,34
117,00
4,00
2,00
19,00

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
III етап - Клон ВК 3 ВЗ; Клон ВК 3 НЗ
№

Наименование на работите

Ед.м

1

Рязане на асфалтова настилка машинно с машинна резачка с диамантинов диск
ВК 3 ВЗ и ВК 3 НЗ
За ПХ
За шурфове
За шурфове за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
всичко:
Разваляне на асфалтова настилка
ВК 3 ВЗ и ВК 3 НЗ
За ПХ
За шурфове
За шурфове за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение

м'
м'
м'
м'
м'
м'
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м3

2.1

2.2

3

3.1
3.2

Възстановяване на асфалтова настилка
ВК 3 ВЗ и ВК 3 НЗ
За ПХ
За шурфове
За шурфове за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Изкоп в земни почви с ширина до 1,2м и дълбочина до 2,00м,/плътен обем/
ВК 3 ВЗ и ВК 3 НЗ
За ПХ
За шурфове
За шурфове за направа връзка към водомерен възел сгр. отклонение
Ръчен изкоп на отвал - 10% от целия изкоп
Машинен изкоп с багер - 90% от целия изкоп

м3
м3

К-во

1662,00
48,00
42,00
140,00
1892,00
997,00
24,00
21,00
70,00
1112,00
997,00
24,00
21,00
70,00
1112,00
1262,00
36,00
31,50
105,50
1435,00
143,50
1291,50
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4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Извозване със самосвал на депо
Натоварване на разбит асфалтобетон на самосвал, и извозване на депо
Разриване на депо
Укрепванe и разкрепване на изкоп до 2м, при слаба почва,стар неуплътнен
насип,наводнен участък и др.
Обратен насип
Доставка и полагане пясъчна възглавница 10см под тръбата и 10см над тръбата,
обща дебелина 35 см
Засипване с останалата на отвал земна почва 50 см
Доставка и засипване с баластра или несортиран трош. камък с дебелина 60 см
Уплътняване обратен насип на пластове с Hмах=0,2м
Доставка ПЕ ВП тръби ф 160мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 125мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 110мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 90мм и монтаж
Доставка ПЕ ВП тръби ф 32мм
Доставка и монтаж на поцинковани тръби Ø3/4"
всичко тръби
Доставка и монтаж фасонни части от ПЕ ВП -20% от т.10 до т.15
Монтаж ПЕВП ф32- направа на хоризонтален сондаж - /безтраншейно преминаване/
за сградни отклонения
СКФ1" на външна резба с доставка и монтаж
Водоземна скоба 110/1"-доставка и монтаж
Водоземна скоба 125/1"-доставка и монтаж
Водоземна скоба 160/1"-доставка и монтаж
ТСК ф 60
ТСК ф 100
ТСК ф 125
ТСК ф 160
ПК - доставка и монтаж
ПЕТА ПК с муфа ПЕВП и фланец -доставка и монтаж
ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ПЕВП 110/90/дост.монтаж/
ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ПЕВП 140/90/дост.монтаж/
ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ПЕВП 160/90/дост.монтаж/
ТФ 100/60/ дост.монтаж /
ТФ 100/100/ дост.монтаж /
ТФ 125/60/ дост.монтаж /
ТФ 150/100/ дост.монтаж /
НФ 150/100
НФ 150/125
ВРЪЗКА ФС ф 60
ВРЪЗКА ФС ф 100
РЯЗАНЕ АЦТ тръби до ф150
Сф 100
Сф 125
Сф 160

м3
м3
м3
м2

м3
м3
м3
м3
м
м
м
м
м
м
м

м
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр
бр
бр
бр.
бр
бр
бр.
бр.
бр.
бр
бр
бр.

815,00
167,00
982,00
400,00

240,00
521,00
580,00
1341,00
0,00
0,00
988,00
34,00
193,00
14,00
1229,00
193,00
28,00
28,00
0,00
0,00
6,00
8,00
0,00
0,00
6,00
6,00
6,00
0,00
0,00
6,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
2,00
18,00
20,00
0,00
0,00
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58.1
58.2
58.3
58.4
58.5
58.6
58.7
59
60
61
62
63

МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА ф 100
МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА ф 125
МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА ф 160
НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф 100
НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф 125
НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф 160
ПЕВП ФЛАНШОВ ПРИСЪЕДИНИТЕЛ ф100
ПЕВП ФЛАНШОВ ПРИСЪЕДИНИТЕЛ ф125
ПЕВП ФЛАНШОВ ПРИСЪЕДИНИТЕЛ ф160
Опорни блокове за тройници
Укрепване на ПХ
Укрепване на СК
Изпробване плътноста на водопровода
Дезинфекция на водопровод
Автоматичен въздушник DN50
Доставка, монтаж и демонт,на пътни знаци, конуси, бализи, указателни табели и др.
Бариера ограничителна С 3.1
Стандартни пътни знаци за ВОБД / от легендите по схеми и чертежи /
Светлинен източник С 16
Сигнална лента С 3.3 –обхожда цялото трасе - етапно
Стойка-платформа С 27
Бализи С 4
Табели за пешеходци Т 17
Осветление с независим източник на отворен изкоп през нощта
Временна ограда /преместваема/ за обезопасяване на незасипани изкопи
Пешеходни мостчета
Преминаване през съществуващо дере
Укрепване на кабели

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
м
м
бр.

20,00
0,00
0,00
2,00
8,00
0,00
20,00
0,00
0,00
48,00
6,00
40,00
1229,00
1229,00
2,00

бр.
бр.
бр.
м
бр.
бр.
бр.
бр.
м
бр.
бр.
бр.

2,00
15,00
6,00
116,00
1,64
4,00
2,00
0,32
116,00
2,00
2,00
9,00

4.2.1.2.
Връзки между различни договори
Изпълнителят да определи, други учреждения, организации и подобни, ако има такива,
които осъществяват или ще провеждат работи или дейности едновременно с него, като координира
действията си с тях.
Както се изисква, Изпълнителят да предостави цялата нужна информация и измервания под
формата на работни чертежи като по този начин осигурява правилното място за поставяне на
компонентите, структурни размери, и пр., и различни сведения, необходими за извършване на
строителни работи на други свързани договори.
Възложителят няма да заплаща допълнителна компенсация в случай на възможно
неудобство, претърпяно от Изпълнителя по това отношение.
4.2.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Всички размери за големина на тръбите е в съответствие с Наредба № 2/22.03.2005г. (ДВ
бр. 96/2010г.).
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4.2.2.1.
Изработка, материали и стоки
Всички изработки, материали и стоки, използвани за изпълнението на този Договор, трябва
да са нови и неупотребявани, и трябва да представляват последните технологични открития и
разработки. Равнозначност на стандарти и нормативи.
Където в Договора се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на които
трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената работа или проби,
то ще се прилага обезпечаването на последното действащо или преработено издание на
съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако изрично не е упоменато друго в
Договора. Където такива стандарти и нормативи са от национално ниво или се отнасят само за
определена страна или регион, то в случая ще се приемат други авторитетни еталони, които
осигуряват значително равностойно или по-високо качество от изрично упоменатите стандарти и
нормативи, като това подлежи на предварителен преглед и писмено съгласие на Инвестоторския
контрол. Различията между упоменатите стандарти и предложените алтернативни еталони трябва
подробно да се обяснят в писмена форма от Изпълнителя. Трябва да се предадат на Строителния
надзор поне 28 дни преди датата, на която Изпълнителят желае да получи съгласието на
Строителния надзор . В случай че Строителния надзор установи, че така предложените
отклонения не осигуряват равностойно или по-високо качество, то Изпълнителят ще спазва
стандартите, определени в документацията.
4.2.2.2.
Обхват на строително – монтажните работи
Обхватът на строително–монтажните работи включва рехабилитация и подмяна на
водопровода в с. Новград, влкючително:
• изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и
материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за
изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации;
• дейности по въвеждане на обектите в експлоатация;
• отстраняване на дефекти.
Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Закона
за устройство на територията (ЗУТ).
Всички разходи, свързани с полагането на тръбите ще се считат за включени в офертата на
Изпълнителя в определените позиции на Количествените Сметки.
4.2.2.3.
Изпълнение на строително-монтажните работи
Изпълнението на СМР за всеки от подобектите да се предхожда от мобилизационен период
или време за транспортиране на строителната механизация на обекта и ситуиране на фургони на
подходящи места по трасето на дадения работен участък.
Обезпечаването с материали на обекта започва веднага след договарянето за изпълнението
му и одобряване от Строителния надзор . Сроковете и количествата за доставка на необходимите
материали е въпрос на технически уточнения.
При изпълнението на строежа стриктно да се спазват изискванията на всички действащи
нормативи в Р. България.
Успоредно с извършване на СМР да се изготвят съответните екзекутиви и цялата
съпътстваща документация за предаването на обекта на Възложителя.
4.2.2.4.
Офиси и услуги, предоставени от Изпълнителя
• Служители и персонал на Изпълнителя:
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За потребностите на собствения си и друг персонал под негов контрол, работещ по
Договора, Изпълнителят трябва да предостави всички необходими офиси, помещения за
обществени нужди, квартири и пр. нужни удобства.
• Офиси за Строителния надзор и неговия персонал:
В сила от датата на действие на Договора, Изпълнителят трябва да предостави одобрен офис
предназначен единствено за нуждите на Инвеститорския контрол/ Строителен надзор и неговия
персонал..
Изпълнителят трябва да застрахова срещу загуба, причинена от пожар или кражба,
съхранените в офиса материали. За времетраенето на Договора Изпълнителят ще подсигури
поддръжката и обслужването на офиса, цялото офис оборудване и мебели, и плаща разходите за ел.
енергия, комуникации, вода и канализация, и/или такси за отпадни води. Тези услуги ще включват
и ежедневното почистване и охрана на офисите. Офисите могат да бъдат в специални фургони или
съществуващи сгради.
4.2.2.5.
Условия на работа
• Работата да се извършва по време на нормалните работни часове и в дни съгласно
одобрената работна програма, когато временно работата трябва да се извършва в
извънредни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува с
Инвестоторския контрол;
• Средства за указване на първа помощ; Изпълнителят ще предостави за лицата под
негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло;
• Изпълнителят трябва да организира обекта и методите си на работа по такъв начин, че
всички те да са безопасни;
• Осветление на работните места и обекта;
• Противопожарно оборудване.
4.2.2.6.
Правила за безопасност и общ правилник за обекта
Изпълнителят носи пълната отговорност за намирането, опресняването и спазването на
правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на обекта. Те трябва да съответстват
на приложимите закони, наредби и инструкции на местните власти.
Изпълнителят писмено ще информира Възложителя за всякакви извънредни опасности,
предвидени при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани.
За всяка работна площадка Изпълнителят ще определи отговорник, който освен надзор за
напредъка на работата ще отговаря за безопасността и сигурността на мястото.
Собствеността на Възложителя като машини и инструменти, когато е необходимо трябва да
бъдат защитени от повреда.
Настоящите нива на шум, измерени на разстояние приблизително 1 м. от механични и
електрически средства, са разрешени от съответните стандарти и наредби:
4)
Хидравлично и пневматично оборудване
mах. NR 80
5)
Редуктори и двигатели
mах. NR 80
6)
Водни помпи
mах. NR 80
NR 80 е стойността за класификация на шума по ISO Стандарт 1986.
Всички работници трябва да са облечени с жълти жилетки с рефлектиращи ленти, когато се
налагала да се работи на улици с движение.
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4.2.2.7.
Качество на предвидените СМР
Всички видове работи да се изпълняват съгласно изискванията на действащите нормативни
актове, строителни правила и норми. Вложените материали и изделия да отговарят на
изискванията на “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на
строителните продукти”. За доказване на качеството при доставката всяка партида или количество
трябва да бъдат придружени от съответните сертификати и декларации за съответствие, при това
преди доставката те ще бъдат одобрявани от Инвестоторския контрол и Строителния надзор.
4.2.2.8.
Изкопни работи
Преди да се пристъпи към изпълнението им се предвижда:
• Отлагане трасетата на водопроводните клонове, пожарните хидранти и сградните
водопроводни отклонения на терена. Извън очертанията на изкопите на водопроводните
мрежи по трасетата им се разполагат реперни точки, които се реперират с най-малко три
характерни постоянни точки на терена. Сигнализират се по подходящ начин и се опазват по
време на работите, а при повреда, задължително се възстановяват;
• Трайно означаване на терена на всички подземни комуникации, в присъствието на
представители на организациите, които ги стопанисват и на Възложителя;
• Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация съгласно Наредба
№ 16/2001 г. за ВОД на участъка, където ще се извършват СМР;
• Подготовка на трасето за изкопни работи – срязване на асфалтобетоновата улична настилка
и извозване на отпадъците;
Изкопните работи ще се изпълняват съгласно изискванията на „Правилник за приемане на
земната основа и на фундаментите”1985, „Правила за приемане на земни работи и земни
съоръжения” 1988г. и „Правилник за безопасността на труда при СМР” 1998г. В съответствие с
посочените нормативи и спецификата на обекта, изкопните работи ще се извършват ръчно и
машинно с багер, с обем на кофата, в зависимост от проектната дълбочина и ширина на изкопа.
Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите обезводнени, независимо от източника.
Водата, която не трябва да попада в изкопите, трябва да бъде отстранена от Изпълнителя по начин,
одобрен от Инвестоторския контрол.
Изкопаната почва се извозва със самосвали и депонира на временно или постоянно депо
като разположението му и маршрута на движение на самосвалите се съгласува с общината.
Товаренето на изкопаната почва става при подаване на коша на багера от задния или страничен
борд на самосвала. При изкопните работи се съблюдават проектните коти на дъно изкоп и
проектния наклон на водопровода. По време на изкопните работи се упражнява технически
контрол на качеството на работата, като се наблюдават нивата и размерите на траншеята.
Непосредствено след изпълнението на траншейния изкоп се извършват и укрепителните работи,
там където се изисква по проект или по необходимост. Инвестоторския контрол приема котите на
дъното на изкопа задължително с акт, след контролно измерване с нивелир. Дъната на траншеите
задължително се подравняват с пясък до проектната кота.
4.2.2.9. Материали
Всички материали трябва да са нови, със съответното качество, подходящи за целта и не
трябва да имат дефекти. Материалите трябва да се избират, така че да предотвратяват корозията,
причинена от околните условия.
Докато не е дадено одобрението на Инвеститорския контрол и Строителния надзор няма да
бъдат поръчвани никакви материали или работи. Такова одобрение не освобождава Изпълнителя
от неговите задължения и отговорности по този Договор.
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4.2.2.10. Доставка, транспорт и съхранение на водопроводни тръби
При доставката много важен е входящия контрол. Тръбите, тръбопроводните фасонни части
и арматури се проверяват още при доставката, за да се гарантира, че са правилно обозначени и
съответстват на изискванията на Възложителя. Те трябва да бъдат придружени от сертификати за
качество и декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на строителните продукти. Всички части се проверяват и
непосредствено преди монтажа, за да е сигурно, че няма да покажат дефекти. Увредените елементи
следва да се върнат, като това се отбелязва на съответния документ. Водопроводните ПЕВП тръби
в зависимост от диаметъра си се доставят на кангали до Ф 110 и на палети при по –големите
диаметри с дължина 6м до 13,5м.
Тръбите и фасонните части се транспортират с подходящи камиони с гладка товарна
повърхност. Товаренето и разтоварването на тръбите се изпълнява с кран, багер-товарач или
товарач с вилица с помощта на брезентови или полиамидни колани. Не се разрешава използването
на вериги и въжета. Тръбите не трябва да бъдат влачени по каросерията на камиона, трябва да
бъдат подредени правилно, поставени една върху друга на равна повърхност. Ако стената на някоя
тръба има драскотина по-дълбока от 10% от дебелината на тръбата, същата се сменя, освен ако
тръбите не са с повишени защитни свойства и трислойната конструкция на стената позволяваща до
20% надрасквания на повърхността им.
Ако товарно– разтоварните работи се извършват ръчно‚ да се избягва надраскването на
тръбите или прегазване от транспортни средства и да не се поставят върху остри и твърди
предмети.
При съхранението на тръбите, ако същите не са подредени правилно и до определена
височина, те се огъват и е възможно да се увредят. Тръбите не трябва да се нареждат една върху
друга на височина над 1,5 м, като площите за съхранение трябва да бъдат равни, без камъни и
други остри предмети по цялата дължина на тръбата. Тръбите с различни диаметри трябва да се
съхраняват отделно. Ако това не е възможно, тези с по-голям диаметър трябва да бъдат поставени
най-отдолу в пакета. При съхранение за дълго време тръбите, навити на спирала, трябва да са
подредени в хоризонтално положение. Тръбите и фасонните части могат да бъдат складирани на
открита площадка, като времето за престой на открито не бива да надвишава 1 година. При
складирането тръбите трябва да бъдат предпазени от силно загряване при високи температури на
околната среда. Препоръчително е складиране на сянка или покриване със светло, непропускащо
слънчевите лъчи платнище или фолио.
4.2.2.11. Монтаж на тръби
Тръбите се разтоварят по трасето на готовия изкоп на определени участъци, след което се
пристъпва към полагането им в изкопа върху предварително положената пясъчна подложка, освен
ако тръбите са със защитен външен слой.. Присъединяване на отделните звена става с муфени
връзки и уплътнителни пръстени.
Монтирането на водопровода може да се извърши извън изкопа и поставянето му да се
направи с помощта на подходяща механизация. Преди да се свържат отделните елементи на
водопровода‚ тръбите и фитингите трябва да бъдат внимателно почистени в краищата си‚ тръбите
трябва да бъдат отрязвани перпендикулярно на оста.
Местоположението на подземните технически проводи и сградните отклонения се означава
трайно със сигнални ленти (пластмасови с метална нишка и др.) на 0,5 м под повърхността на
терена с оглед установяване местоположението им при извършване на ремонт, земни и др. видове
строителни работи. Не е позволено да се зарие какъвто и да е подземен провод и сградно
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отклонение, ако не е поставена сигнална лента на съответната дълбочина и ако не е документирано
поставянето на лентата с акт за “скрити работи”.
4.2.2.12. Монтаж на спирателни кранове, противопожарните хидранти и сградните
водопроводни отклонения
Паралелно с изпълнението водопроводните клонове се изпълняват и предвидените по
проект сградни водопроводни отклонения и се монтират пожарните хидранти, тротоарните
спирателни кранове и регулаторите на налягане,ако има предвидени по проект.
4.2.2.12.1.
Спирателни кранове
На всички отклонения от главните клонове са предвидени спирателни кранове. В някои от
кръстовищата‚ на подходящи места на самите клонове (главни или второстепенни) са предвидени
също спирателни кранове‚ позволяващи в случай на аварии да се изключват отделни участъци от
клоновете или части от мрежата.
Всички спирателни кранове по новите клонове и техните отклонения ще бъдат с
охранителни гарнитури‚ на които се предвижда специално укрепване .
Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно
налягане Р = 1.0 МРа (10 атмосфери).
Противопожарни хидранти (противопожарно осигуряване)
4.2.2.12.2.
Местата на противопожарните хидранти са избрани съгласно изискванията на Наредба № 2
– “Противопожарни строително – технически норми“ – 1987 год. (с допълнения).
Разстоянието между съседни противопожарни хидранти не надвишава 150м.
В ниските точки на новите водопроводни участъци се предвижда монтаж на “задължителни“ ПХ.
Всички ПХ и фасонни парчета с присъединителни фланци‚ необходими за монтажа на ПХ са
предвидени за работно налягане Р = 1‚0 МРа (10 атм.).
4.2.2.12.3.
Регулаторите на налягане
Предназначението им е да редуцират по-високо входно налягане в постоянно изходно
налягане, независимо от промяната в дебита и/или входното налягане.
Изизсквания към регулаторите на налягане:
• да се монтират в стоманобетови шахти;
• арматурата в шахтата по посока движението на водата е следната:
Спирателен кран
Филтър за вода
Регулатор налягане
Спирателен кран
• монтажа на арматурите е в хоризонтално положение с фланшови връзки;
• при монтажа на филтъра трябва да се съблюдава посоката на движение на водата да съвпада
с посоката на стрелката, обозначена върху корпуса и филтърната мрежа да бъде насочена
надолу;
• при монтажа стриктно да се спазват инструкциите на производителя.
4.2.2.12.4.
Опорни блокове
В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при отклоненията са предвидени
бетонови блокове ‚ които поемат силите от водното налягане в тръбите. Такива блокове се
предвиждат и при намалителите (при преход от по–голям към по–малък диаметър и заглушките).
4.2.2.13. Водопроводни тръби
4.2.2.13.1. Полиетиленови тръби висока плътност (PEHD)
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4.2.2.13.1.1. Тръби:
Тръбите се доставят по следния начин:
Диаметрите над 110 мм се доставят основно с дължини от 6 до 13,5 м‚ или с дължини‚
договорени между клиента и производителя.
Всички тръби от PEHD трябва да притежават качество за сертификат по ISO 9001 и да
отговарят на някои от европейските стандарти – BS; FS; DIN или еквивалентни на тях.
Транспортът на тръбите трябва да бъде извършван с подходящи средства. При
транспортиране на тръби върху плоскости‚ те не трябва да имат грапавини. Тръбите трябва да се
разполагат така‚ че да не увисват много извън плоскостта на товара. За предпочитане е
разполагането на рулоните в хоризонтална посока. Закрепването на товара може да става с въжета
или канап‚ или найлонови влакна‚ като се подлагат подходящи материали‚ за да се избягват
повреди или триене. Във всеки случай са в сила нормативите за ограничаване на пакетажа и товара
според Пътния кодекс.
Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването могат да се извършват
с кран или багер. Тръбите трябва да се повдигат в централната зона‚ при балансиране на
разстояние най–малко 3 метра‚ с помощта на въжета или найлонови клупове.
Ако товарно–разтоварните работи се извършват ръчно‚ да се избягва надраскването на
тръбите или прегазване от транспортни средства и да не се поставят върху остри и твърди
предмети.
Складирането да става върху нивелирана площадка‚ без неравности главно от остри камъни.
Възможно е натруване върху почва‚ пясък‚ асфалт и цимент‚ като се избягва влаченето на тръбите.
Височината на куповете за тръби на пръти трябва да бъде под 2 м за който и да било диаметър. За
тръби на рулони‚ положени хоризонтално‚ височината може да бъде над 2 м. Когато тръбите
остават натрупани на открито за дълго време‚ се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи.
В случай‚ че диаметърът на тръбите надвишава 450 мм‚ се препоръчва да бъдат усилени отвътре с
главини за предотвратяване на овализацията им.
4.2.2.13.1.2. Фитинги и специални части
Тези части се доставят обикновенно в подходяща опаковка. Ако са доставени в насипно
състояние‚ трябва да се внимава да не се деформират или повредят от удари между тях или от
други тежки материали. Фитингите трябва да отговарят на физико химическите характеристики на
тръбите. Такива фитинги могат да се произвеждат чрез леене под налягане или в случай‚ че не се
намират на пазара‚ да се получават директно от тръбата чрез челно заваряване на сегменти
(огъване‚ челна заварка с вставяне на материал и т.н.). Свързването между тръби от PEHD и
фитингите‚ специалните части и аксесоарите от друг материал става основно посредством
съединителен елемент с механично притискане или чрез фланци с накрайници за заварка към
тръбите.
4.2.2.13.1.3. Връзки
Връзките между тръба и тръба‚ тръба и фитинг или арматура могат да се изпълнят според
долуизложената методология. Използваните в проекта методи са следните:
• Свързване чрез заваряване. Заварките се изпълняват от квалифициран персонал‚
юйкойто е преминал през курс в специализиран институт или при производителя на
машини за заваряване. Изпълняват се с подходяща апаратура‚ която може да
гарантира минимална възможна грешка в температурата‚ налягането и времената‚
която е защитена от запрашаване‚ от вятър‚ валежи.
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Челна заварка. Прилага се за свързване тръба към тръба и тръба към фитинг‚ когато
последният е подходящ за това. Този тип заварка се реализира с термоелементи от
неръждаема стомана или от алуминий‚ облицован с тефлон‚ или от стъклопласти с
антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления
или с газ при автоматично регулиране на температурата. Преди да се извършат
операциите за заваряване‚ подходящо е да се темперират всички тръби до
температурата на средата.
• Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка като се отрязват с
подходящи режещи средства‚ които могат да бъдат ръчни за малките диаметри и
електрически за големите‚ и за по–големи дебелини на стените; последните трябва да
имат умерена скорост за предотвратяване нагряване на материала. Челата‚ така
подготвени‚ не трябва да се пипат с ръце или с други потни тела; ако това се случи
трябва да бъдат внимателно обезмаслени с триелин или друг подходящ разтворител.
• Двете части за заваряване се наместват на позиция и се фиксират с двата ботуша‚
свързани с общата система за приближаване и притискане с контролирано
усилие върху контактните повърхности. Термоелементът се вмъква между челата‚
които се притискат върху неговата повърхност. Материалът преминава в пластично
състояние‚ като образува лека подутина. След оредвиденото време термоелементът се
изважда и двете чела се притискат едно в друго с усилие‚ докато материалът не се
завърне в твърдо състояние. Заварката не трябва да се размества‚ докато зоната на
шева не се охлади естествено до температура около 60ºС.
• Съединения посредством фланци. За фланшови съединения на парчета от тръби или
на специални части‚ се използват плоски стоманени фланци‚ сложени върху заваряеми
накрайници от тръбите ПЕВП. Фланците се присъединяват към другите части чрез
стандартни болтове с подходяща дължина. Поставянето на уплътнения е
задължително във всички случаи.
• При свързване на PEHD и етернитови тръби: Връзката на тръбите ПЕВП със
съществуващите етернитови тръби се осъществява с универсални адаптори.
• Чрез заваряване с ел. муфа.
4.2.2.13.1.4. Полагане на тръбите:
Дълбочина на полагане: Водопровода се полага на дълбочина посочена в надлжния профил.
Изисквания към изкопа: Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна‚ за да позволи
првилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на тръбопровода‚ ако
се извършва на място. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Преди
полагане на тръбите‚ на дъното се полага слой от пресят пясък‚ с дебелина най–малко 10 см.
Полагане на тръбите по трасето: Тръбите и фасонните части трябва да бъдат разположени
по продължение на трасето‚ без да бъдат влачени и без да пострадат. Трасето се оказва с пилони и
се означават местата на фасонните части‚ според проекта. Тръбите и фасонните части трябва да
бъдат наредени близо до изкопа‚ като се внимава дължината на тръбите да отговаря на тази на
трасето и броят и видът на фасонните части да отговарят на проекта. В случаи на полагане на
тръбопровода на места с автомобилно движение‚ тръбите се събират на групи по 10–15 (120 – 180
м)‚ така че да могат лесно да се рзаположат на техните места‚ по протежение на изкопа.
Монтирането на тръбопровода може да се извърши извън изкопа и поставянето му да се направи с
помощта на подходяща механизация. Преди да се свържат отделните елементи на тръбопровода‚
•
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тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти и внимателно почистени в
краищата си‚ тръбите трябва да бъдат отрязвани перпендикулярно на оста. Арматурите‚ включени
в тракта‚ трябва да бъдат оидорени по начин‚ който гарантира‚ че няма да упражняват усилия
върху тръбите.
При полагане на PEHD тръбите на темето се залепва стоманена нишка за по-лесно засичане с
метален детектор. На 50 см над кота теме тръба се полага сигнална перфорирана лента, оцветена в
синьо за обозначаване местоположението на тръбопровода при изкопни и ремонтни работи.
4.2.2.13.1.5. Спецификация на тръбите
- Тръби от ПЕВП
Свойства на материала
Тип : PEHD PE100 -трета генерация
SDR17
Цвят: черен/син
4.2.2.14. Сградни водопроводни отклонения
Предвижда се при подмяната на съответен водопроводен участък да бъдат подменени и
всички сградни отклонения към този участък.
За всеки един от подменяните участъци броят и диаметрите на сградните отклонения са
указани от В и К
Сградните отклонения ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с диаметри ф25
(Полиетиленови тръби с тези диаметри се доставят на рулони с дължина до 100 м.)
Отклоненията се предвижда да бъдат изпълнени посредством водовземни скоби.
На всички сградни отклонения се предвижда да бъдат монтирани тротоарни спирателни
кранове с охранителни гарнитури.
Всички СК и присъединителни фланци на фасонните парчета при сградните отклонения са
предвидени за работно налягане Р = 1‚0 МРа (10 атм.).
За всички фланшови връзки по новите водопроводни участъци (при СК‚ при ПХ и при
сградните отклонения)‚ както и при водовземните скоби‚ да се използуват болтове и гайки с добре
направено галванично покритие (кадмирани или поцинковани). Дебелина на галваничното
покритие – 20 µм.
4.2.2.15. Хидравлично изпитване на водопроводи
Начинът на изпитване се състои от необходимо предварително изпитване, включително
фазата за декомпресиране , изпитване на спада на налягането и основно изпитване.
Работната хидравлична проба на тръбитe се извършва на трактове с подходяща дължина.
Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа чрез частично
запълване с пресята пръст‚ като се внимава да се оставят открити съединенията‚ за да може да
бъдат контролирани за тяхното поведение по време на хидравличната проба и за да се избегне
хоризонтално изместване или вертикално изместване на тръбите‚ подложени на налягане.
Запълването с вода започва от най–малко подложената на налягане точка на тракта‚ където се
инсталира манометърът. За да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията, вентилите и
обезвъздушителите трябва да се оставят напълно отворени.
• Предварително изпитване
Изпълнението на предварителното изпитване е предварително условие за основното
изпитване. Целта е да се създадат предварителни условия за промени на обема в зависимост от
налягането, времето и температурата.
Етапи:
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След промиването и обезвъждушаването, налягането във водопровода се изравнява с
атмосферното за време най-малко 60 мин. Не трябва да се допуска проникване на въздух в
изпитваните участъци.
След периода на декомпенсиране, налягането във водопровода се повишава постепенно и
бързо ( за по-малко от 10 min) до пробното налягане STR, което се поддържа в продължение на 30
min , чрез постоянни или краткотрайни припомпвания. През това време тръбопроводът се оглежда
за видими неплътности.
Изчаква се 1час , след което се измерва остатъчното налягане.
При успешно предварително изпитване , процесът продължава. Ако налягането е намаляло с
повече от 30% от STR, предварителното изпитване се прекъсва и налягането във водопровода се
изравнява с атмосферното. Проверяват се условията и предварителното изпитване се повтаря най
малко след 60 min.
• Основно изпитване
Последователност на оперaциите при изпитване на водопроводите Възприет е метода на
измерване на източеното водно количество.
1.Повишава се налягането до достигане на пробното налягане STR, което сe поддържа 1 час
с помпа
2.Помпата се изключва и се чака още 1 час
3.Измерва се разликата в понижението на налягането.
4.Отново чрез помпа се достига пробното налягане.
5.Източва се водно количество, така че да се достигне измереното понижение на налягането
при пробата с 10-15%, като се измерва обема на източената вода.
Така измерените загуби не трябва да надвишават изчислените по формулата в приложение N7 от
Наредба 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи от 19.04.2005г.
1
D
+
dVmax=1.5VdP( Еw e.ER )
dVmax – допустимите загуби на вода в l
V – обем на изпитвания участък в l
dP – измерените загуби на налягане в kPa
Еw- модул на еластичност на водата в kPa
ER- модул на еластичност на стената на тръбата по посока към периферията в kPa
e- дебелина на стената на тръбата в m
D- вътрешен диаметър на тръбата в m
1.2 e коефициент за допустимото съдържание на въздух преди основното изпитване
STR –System test pressure (налягане за изпитване на системата)
Ако dV е по – малко от dVmax пробата е успешна. При по големи стойности пробите
продължават.
При изпитването на водопроводната мрежа трябва да бъдат спазени изискванията на
Приложение №7 към Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни
системи от 19.04.2005г.
4.2.2.16. Промивка и дезинфекция на водопроводи
Преди пускането на мрежата в експлоатация се извършва промивка на тръбопроводите
(хидропневматично) до пълното избистряне на промивната вода. За извършената промивка се
съставя акт.
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Водопроводът де промива с технически чиста вода за прочистване на механични
замърсявания от вътре. След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода
чрез вкарване в него на разтвор от натриев хипохлорид или хлорна вар. Необходимата дозировка и
време за дезинфекциране се определят от местните санитарни власти. Обикновено е достатъчна
дозата 20 - 40 г активен хлор на 1 м3 вода и престой, не по-кратък от 24 часа. Дължината на
участъка, подлежащ на дезинфекциране, да се одобри от инженера. След дезинфекцията участъкът
отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и
бактериологичният анализ на взетата проба даде благоприятен резултат.
4.2.2.17. Засипване и уплътняване на изкопите
Тръбопроводите се засипват до 0,20 метра над теме тръба с пясък, добре уплътнен и след
това се дозасипват с баластра и чакъл. Степента на уплътняване на засипването зависи от
условията на натоварване. Ако е необходимо, уплътняването на покритието над тръбата се прави
на ръка. Механично уплътняване на запълването директно над тръбата трябва да се прави едва
тогава, когато е положен слой с минимална дебелина от 20 см над върха на тръбата.
Уплътняването се извършва с вибрационна трамбовка или валяк на пластове от 10 до 20 см до
достигане на проектната плътност на материала за обратна засипка.
Обръщаме внимание, че при засипване трябва да се спазват всички изисквания за засипка
при еластични тръби.
4.2.2.18. Възстановяване на улични настилки и тротоари
Тъй като водопроводната мрежи са разположени в уличното платно, след полагането им се
възстановява пътната основа и асфалтовата настилка, а там където пресичат тротоарите се
възстановяват бордюрите и тротоарната настилка.
• Възстановяване на пътната основа:
При възстановяване на уличните настилки, трябва да се осигурят нормални условия за
движението на превозните средства и пешеходците чрез отбивни пътища и обезопасени пътеки или
с пропускане на движението по съществуващите настилки и тротоари. Леглото, върху което се
полага настилката, се изгражда и приема като последен етап от земните работи. Преди неговото
окончателно завършване трябва да бъдат изградени всички отводнителни съоръжения - напречни и
надлъжни дренажи, канали , шахти, окопи и други. Изграждането на настилката трябва да
започне веднага след приемаме на леглото. В случай, че настилката не се положи веднага върху
приетото легло, всички евентуални повреди по него се отстраняват от строителя. След извършване
на всички поправки и възстановяване профила на леглото, инвеститорът го приема отново и
разрешава писмено полагането на настилката. Подосновният пласт, според функциите които
изпълнява, е мразозащитен, дрениращ, противозамръзващ и подравняващ пласт и се изгражда с
дебелина съгласно проекта. За направата му се използва пясък, баластра, трошен камък,
металургична шлака и други материали, които не съдържат повече от 7% отмиваеми частици.
Максималният размер на зърната в материала не трябва да надвишава половината от дебелината
на пласта. Уплътняването на подосновния пласт се извършва с вибрационни и статични валяци при
оптимално водно съдържание до постигане на проектната плътност. Пътната основа се приема от
Инвестоторския контрол, след което се възстановява асфалтобетоновата настилка, за съответната
категория движение на улицата.
• Възстановяване на асфалтобетоново покритие:
Асфалтобетонното покритие, с конструкция съгласно проекта, се изпълнява от
асфалтобетонни смеси отговарящи на изискванията в БДС 4132. Направата на покритие от горещи
асфалтобетонни смеси се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +5°С. Не се допуска
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полагането на асфалтови смеси при дъжд и върху мокра, заледена и заскрежена повърхност.
Температурата на сместа, доставена на местополагането, да е не по-ниска от 150°С, полагането и
уплътняването на сместа се извършва бързо и без прекъсване. Съществуваща настилка, която се
използва за. основа трябва да бъде ремонтирана, а при разлика в напречния профил се полага
изравнителен пласт от порйозна асфалтова смес. Повърхността, върху която се полагат асфалтовите
смеси, трябва да е почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването се извършва с
метални четки, метли и чрез продухване с въздушна струя под налягане от 0,3 до 0,5 атм. Преди
полагане на асфалтобетонната смес за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху
почистената основа се прави предварителен разлив с битум или битумен грунд. Полагането на
асфалтовите смеси се извършва машинно с асфалторазстилач. По изключение се допуска и
ръчно полагане, но само на малки обекти или участъци , предвидени в проекта . Дебелината
на асфалтовия пласт, положен и уплътнен с вибрационната дъска на асфалторазстилача трябва
да е с 15-20% по-голяма от проектната, а при ръчно полагане с 25-35%. При направа на асфалтови
настилки в участъци от пътя с надлежен наклон по-голям от 4%, посоката на полагане и валиране
на пластовете е от долу на горе. За осигуряване на по-добра връзка на съседни пластове в
работни фуги, ръбът на по-рано положения пласт се загрява и се покрива с гореща смес на ивица
15-20 см. В този случай валирането се извършва при :температура до 100°С на положената смес.
Валирането става най-малко с два валяка - лек 4-6т и тежък 8-10т. От. Валирането започва с лекия
валяк, непосредствено след полагането на сместа с 4-6 минавания в точка и продължала с тежкия
валяк до окончателно уплътняване с 10-20 минавания в точка. При работа с виброваляк
уплътняването започва без вибрация с 2-3 минавания и завършва с вибрации. За осигуряване на подобра връзка на съседни пластове в работни фуги, ръбът на по-рано положения пласт се загрява и се
покрива с гореща смес на ивица 15-20см. В този случай валирането се извършва при температура
до 100°С на положената смес. Валирането става най-малко с два валяка - лек 4-6т и тежък 8-1 От.
Валирането започва с лекия валяк, непосредствено след полагането на сместа с 4-6 минавания в
точка и продължава с тежкия валяк до окончателно уплътняване с 10-20 минавания в точка.
При работа с виброваляк уплътняването започва без вибрация с 2-3 минавания и завършва с
вибрации от 3-6 минавания в точка . Полагането и уплътняването на сместа в студено време се
извършва интензивно и без прекъсване. Недостъпните за валяка места се уплътняват с механична
или ръчна метална трамбовка, така че следите от удара на същата да се покриват с 1/3 от
следата. Уплътняването продължава до пълното изчезване на следите на трамбовката.
Движението по готовото асфалтобетонно покритие се пуска най-рано 2 часа след неговото
окончателно уплътняване. Инженерът приема възстановената настилка и се съставя акт.
• Възстановяване на бордюрите и тротоарната настилка:
Бордюрите-видими и скрити се поставят върху основа от бетон. Те се укрепват чрез
запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетона, трябва да
бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагане на
бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бордюрите се поставят върху пресния
бетон ръчно или с помощта на кран. Те се нареждат в правите участъци по конец, а в кривите-по
шаблон с фуги не по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери
правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След направата им се вземат
мерки за предпазване от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.
Тротоарните плочи се нареждат върху подложен пласт от цименто-варов разтвор с дебелина
най-малко 2 см. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават
равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждането на
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плочите между тях се остават фуги с ширина 5 мм, които се запълват с цименто-пясъчен разтвор.
На разстояние не по-голямо от 4,5м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм,
които се запълват с асфалтова паста след свързването на цименто-варовия и цименто-пясъчния
разтвор.
Успоредно с извършване на работите по изпълнението на всеки от подобектите, се изготвят
съответните екзекутиви и цялата съпътстваща документация за предаването на обекта на
Възложителя.
4.2.2.19. Назначаване на приемателна комисия за приемане на обектите
След окончателното завършване на подобектите и успешното преминаване на 72 часовите
проби и хидравлични изпитания, се инициира подготовката за назначаване на държавна
приемателна комисия за подписване на Акт 16 съгласно изискванията на Наредба 3 от ЗУТ.
4.2.3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
4.2.3.1.
Обслужване на транспортния поток
Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум за
един и същи район. Затварянето на пътя ще се координира с местните власти /КАТ, Община,
Пожарна и Спешна помощ/ и съответните такси (където е приложимо) ще бъдат заплащани от
Изпълнителя..Изпълнителят ще направи всички опити, за да осигури непрекъснат поток на
движението.
Във връзка с актуализиране на ПБЗ, Изпълнителят да изготви проект/схема/ за Временна
организация на движението (ВОД) ,съгласно чл. 68 на Наредба №1/16 от 23.06.2001г., глава VІІ,
чл.68 и чл.70 като заплати и съответните такси.
Работният проект за организация на строителството ще бъде изработен и изпълняван от
Изпълнителя
Лицата, извършващи строителните работи съгласуват дейността си по строителството в
уличните или пътните участъци с Районните управления на МВР-КАТ и Районните пътни служби
за пътищата от Републиканската пътна мрежа или със съответните Общински служби за
общинските пътища, съгласно чл. 72 от същата наредба. Прави се писмено искане за промяна
организацията на движението с указани дати на започване и времетраене на строителните работи.
Прилага се и проекта за ВОД. Дейността по сигнализацията и маркировката се извършва от
строителя или се възлага на специализирана организация.
4.2.3.2.
Ограничения в предоставените за строителство райони
Изпълнителят е уведомен, че не му е разрешено да работи едновременно по целия район на
Договора. От Изпълнителя ще се изисква да завърши определени участъци, преди да бъде
разрешено на работните му екипи да започнат работа в друга част на селото
4.2.3.3. Изисквания за сигурност
4.2.3.3.1. Общо
От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи
отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа,
материали и оборудване.
4.2.3.3.2. Защита на собствеността
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна,
която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на
работата му по този Договор.
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Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на
Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на
Изпълнителя.
Изпълнителят ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от неговите
действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в
резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи,
свързани с разрешаването или защитата при тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят
ще предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за да установи
съществуващото състояние на тези обекти. Преди да се издаде сертификат за приемане на
подобектите, Изпълнителят трябва да предостави удовлетворителни доказателства, че подобни
искове за щети са законово решени.
4.2.3.3.3.
Изисквания за предварителна инспекция / одобрение
Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното
почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти,
рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези
спецификации.
4.2.3.3.4. Открити изкопни работи
Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради,
предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други
средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността.
Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с
местното законодателство. Предварителното предупреждаване за затваряне на пътно платно трябва
да се осигури с временни знаци, конуси и сигнални светлини.
Изпълнителят трябва да предостави за одобрение на Инвестоторския контрол детайли за
маркировката, бариерите с конуси и други средства за контрол на трафика, не по-малко от 15 дни
преди предложената дата за затваряне на съответната улица. Докато не се получи одобрението на
Инвестоторския контрол за тези детайли няма да се осъществява никакво затваряне на улици.
Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора в
следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други
препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час
преди залеза на слънцето, и ½ (половин) час след изгрева слънцето и по друго време, когато има
слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава
размера и мястото на работите.
Около откритите изкопи трябва да се осигури метална мрежа (с височина поне 1 м), като
същата трябва да е на място докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата
трябва да устои поне 0,5 kN хоризонтален напор. Не се приема никакъв друг начин на ограждане
(пластмасови ленти, дървени прегради и пр.) с изключение на СМР при асфалтиране. Подобни
ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за складиране и пр.
4.2.3.3.5. Противопожарна защита
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да
предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и
пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.
Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.
Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Строителния
надзор, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на
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разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати
появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за
безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и
Инвестоторския контрол.
4.2.3.3.6. Експлозивни работи и взривове
Не се разрешава употребата на експлозиви без изрично разрешение на съответните
институции.
4.2.3.3.7. Опазване на дърветата и зелените площи
Без одобрението на Възложителя, Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или
реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички
съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работа, е отговорност на
Изпълнителя. Ако по мнението на Строителния надзор има ненужно унищожени или повредени
дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво
и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.
4.2.3.4. Материали и оборудване, одобрения и замени
4.2.3.4.1. Заменяне
Всички материали, вложени в работата по този Договор трябва да са нови, освен ако не е
посочено друго.
Когато в Спецификациите са направени определени указания, отнасящи се до производител
или търговско име, или стандарти, то целта е да бъде установена норма за тип, качество и функции
на изискваните материали. Фактът, че са упоменати един или повече производителя или стандарти,
не освобождава Изпълнителят от отговорност да подсигури материали, отговарящи на всички
определени изисквания. Фактът, че за какъвто и да е артикул са определени или одобрени имена на
производители, няма да се тълкува по подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на
допълнителни работни характеристики, конструкция или други изисквания, точно определени за
този продукт. Във всички случаи изискванията на Спецификацията ще имат предимство пред
стандарта на производителя.
В работата могат да се използват само тези продукти, които първоначално са определени
точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. Когато исканията за замяна са одобрени,
трябва да се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение на всички
изисквания на Договора, и трябва да отговаря на следните условия:
8)
Всеки материал или артикул предаден за одобрение, единствено по мнението на
Инвеститорския контрол, трябва да е равностоен на указания в Спецификацията
материал или артикул. Трябва да има готови наличности, от същото качество и
достатъчно количество, за да се избегне забавяне на работата по обекта. Материалите
трябва да отговарят на спецификацията, трябва да са съвместими с проекта и
употребата им не трябва да налага допълнителни работи или да изисква промени в
работата на който и да е друг Констрактор;
9)
За всички промени искането трябва да бъде придружено от цялата информация
необходима на Инвестоторския контрол, за да се направи оценката, включително
производителя или търговското име, номер на модела, описание или спецификация
на предмета, данни за характеристиката на работа, рапорти от тестове, протокол за
дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се
прилагат;
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Допълнително Изпълнителят трябва да преработи и предостави за одобрение на
Инвестоторския контрол всички Чертежи, които са засегнати от всеки иск за замяна;
Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от
11)
Договора трябва да бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати
от такава замяна или промяна. Ако това не е направено Инвестоторския контрол има
правото да анулира всяко одобрение за замяна или промяна и да нареди, за сметка на
Изпълнителя, отстраняването на такава работа и заменянето и с работа, отговаряща
на изискванията на Договора, или да оцени и добави допълнителните разходи,
произтичащи от замяната направена от Изпълнителя
12)
Всички заменени производствени изделия и материали трябва да бъдат поставени,
монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на
производителя, освен ако не е упоменато друго;
13)
Изпълнителят няма и не трябва да предявява иск за удължаване на времето или за
нанесени щети в следствие на забавяне от страна на Инвестоторския контрол при
разглеждането на предложената замяна или пропуск на Инвестоторския контрол да
одобри предложените от Изпълнителя промени. Всяко забавяне, произтичащо от
разглеждане на одобрение за замяна ще бъде единствено отговорност на
Изпълнителя, изискващ тази промяна, като същият ще организира дейностите си
така, че да компенсира за загубеното време;
14)
Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не
освобождава Изпълнителя от които и да е условия в Договорните Документи.
4.2.3.4.2. Складиране и охрана на оборудване и материали
Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността
на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да
съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди
пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното
им опазване в склада и на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката
ненужни материали или оборудване.
Изпълнителят трябва да:
• организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат
безопасността на хората;
• окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху
платформите;
• получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и
поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания.
Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще
се считат за включени във този Договор и няма да се извършват никакви допълнителни плащания
във връзка с това.
Никакви материали няма да се доставят на Площадката, докато не са спазени следните
условия:
• Инвеститорския контрол е получил препоръките на производителя за складиране на
Площадката;
• Инвеститорския контрол е установил и одобрил района където ще се складира
материала.
10)
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4.2.3.4.3. Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи
Изпълнителят трябва да има на лице достатъчно квалифициран персонал, подходящо
оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата.
Изпълнителят ще бъде отговорен за определянето, разполагането и прецизиране на
необходимите коти, като назначи квалифициран геодезист, който да определи всички оригинални
точки, изходни линии и нива с исканата точност.
Пълните инструкции за монтаж от производителя, включително допустимите толеранси,
трябва да бъдат предоставени при предаването на Чертежите.
Всички работи ще бъдат инсталирани в съответствие с Чертежите, вкл. съгласно
спецификацията на производителя.
Възприетите процедури за тестване и методология трябва да се предадат за одобрение от
Инвеститорския контрол, преди започването на всеки тест.
4.2.3.4.4. Общо за пробите
За готови материали или стоки Изпълнителят трябва да се сдобие от доставчиците с Тестови
Сертификати, и да изпрати на Инвестоторския контрол по четири копия от всеки такъв. Такива
сертификати трябва да удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в
съответствие с изискванията на Договора и трябва да упоменават резултатите от извършените
проби. Изпълнителят трябва да предостави със съответните сертификати за идентифициране на
материалите и стоките, доставени на Площадката.
4.2.3.5.
Почистване
4.2.3.5.1.
Общо
Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и
отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор или
друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се
отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите
на съседните собственици.Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на депо, посочено от общината.
Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени
места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.
4.2.3.5.2.
Окончателно почистване
След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да
отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните
строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване,
които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите.
Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното
почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването
на настилките.
4.2.3.6.
Чертежи
4.2.3.6.1.
Работни чертежи
Работните чертежи са задължение на Възложител, които се предоставят на Изпълнителя в
един екземпляр.
4.2.3.6.2. Изчисления
Изпълнителят трябва да предостави за преглед и одобрение на Инвестоторския контрол
изчисленията, обясняващи всяко проектно решение, което се отклонява от проекта, предоставен от
Възложителя.
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4.2.3.6.3. Екзекутивни чертежи
Възложителят ще предостави на Изпълнителя копие на всички чертежи.
Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в червен цвят
ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. Този комплект трябва да е
на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия
Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което установява по време на изкопни работи.
Тази информация трябва да включва- дълбочина на засипване на тръбопровода, тип почва, размери
и местоположение на съществуващите съоръжения (шахти и други), вид, размер и местоположение
на съществуващите тръбопроводи (питейна вода, дренажна, канализационна, и пр.), вид, размер и
местоположение на кабелите (електрически, телефонни и други). Чертежите трябва да показват
всичко, включително кранове.
Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да се определи
местоположението на съоръженията и тръбопроводите в естествено състояние (включително
нивата)
Данните посочени в екзекутивните чертежи трябва да отразяват параметрите, характерни за
устройството или комуникациите (размери, материали и т.н.)
Проучването трябва да се извърши преди да се засипят изкопите.
Трябва да се спазват изискванията на общинските власти и съответните оператори на
комунални услуги.
За всеки участък от тръбопроводите Изпълнителят трябва да изготви екзекутивни чертежи,
както следва:
• Трасе на водопровод, отбелязвайки чрез размери и/или координати, местоположението
на шахти, хидранти, клапи. За репериране трябва да се използват само постоянни обекти
(сгради, мостове, паметници, парцели и др.).
• Надлъжен профил на тръбопровода, давайки всички нива на шахтените капаци,
денивелацията на тръбите, дължината и наклона на тръбопроводните участъци, и
действителните коти на инженерните мрежи, които се намират в траншеята на
индикирания тръбопровод.
• В екзекутивните чережи ясно трябва да се отбележат вида и свойствата на всяка тръба.
В хода на работите един път месечно Изпълнителят ще прехвърля цялата информация от
посочените чертежи на Auto-CAD файлове и трябва да ги предава на Инвестоторския контрол.
Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб,
равнозначен на този в чертежите. Размерът на хартията на допълнителните чертежи трябва да е
същият като чертежите.
При приключване на всички работи, заедно с подготовката на Окончателното плащане
Изпълнителят трябва да представи екзекутивните чертежи и трябва да се подпише,
удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите. Два комплекта в печатен
формат трябва да се предадат за одобрение на Инвестоторския контрол. При получаване
одобрението на Инвестоторския контрол, Изпълнителят ще предаде един комплект Auto-CAD
файлове на CD ROM носители, и два печатни комплекта, които са подпечатани “Екзекутивни
чертежи”.
“Екзекутивните чертежи” трябва да включват цялата регистрирана информация от
гореспоменатите разпечатки и всички други промени, настъпили по време на Договора.
Окончателно плащане няма да бъде извършено докато екзекутивните чертежи не са
предадени на Инвестоторския контрол и одобрени от него.
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4.2.3.7.
Срещи
4.2.3.7.1. Срещи, предхождащи строителството
След датата за влизане в сила, но преди началото на действителното строителство, ще се
насрочат две отделни и различни срещи.
Първата среща ще включва Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор. Целта на тази
среща е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране
на изискванията, използването на подизпълнители, представяне на документи изисквани от
Изпълнителя преди да започне работа, доставки на основно оборудване и приоритети, строителни
процедури и всеки специфичен и уникален критерий, който трябва да се спазва или каквито и да са
други въпроси, представени на Инвестоторския контрол в писмен вид две седмици преди срещата.
Втората среща ще включва Възложителя и други заинтересовани местни институции, а
също така Изпълнителя и Инвестоторския контрол. Основната цел е да се запознаят местните
власти с предстоящите строителни дейности.
4.2.3.7.2. Срещи за хода на работата
Редовни срещи ще се провеждат в офиса на Строителния надзор на интервали от две до
четири седмици. При нужда ще се свикват други срещи.
Представянето от страна на производителите на оборудване, доставчици и пр., ще бъде
отговорност на Изпълнителя.
На редовните срещи трябва да присъстват следните страни:
1)
Възложителя;
2)
Строителния надзор;
3)
Изпълнителя;
4)
Подизпълнители, само с одобрението на Строителния надзор или по негово искане,
отнасящо се до дневния ред;
Като минимум дневният ред ще включва:
1)
Преглед на протоколите от минали срещи;
2)
Преглед хода на работата от края на последната среща;
3)
Забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на
работа;
4)
Разработване на мерки, с цел преодоляване на затрудненията;
5)
Преработване на строителната програма/ако е необходимо/ и планиране хода на
работа за следващия работен период;
6)
Проверки за качеството на строителните и монтажни работи;
7)
Безопасност и сигурност;
8)
Други текущи въпроси.
4.2.3.7.3. Други срещи
Когато е необходимо ще се организират други срещи- по искане на Възложителя или
Изпълнителя.
4.2.3.8. Фотоснимки и видео
Изпълнителят ще наеме услугите на фотограф, одобрен от Строителния надзор, който да
прави снимков и видео материал. От фотографа се изисква да заснеме Площадките преди
започване на работа. Снимки ще се направят в строителната фаза на Работите и през интервал,
показващ ключовите етапи в хода на работа. Всички снимки трябва да бъдат в цифров формат.
Изпълнителят ще отговаря за:
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1)
Фотографът да посещава Площадката, водейки се от хода на работите;
2) Общо тридесет (30) цветни фотографски снимки на всеки един километър изкоп.
/Инвестоторския контрол ще запази правото си да отхвърля всяка снимка, която не е
ясна или окончателна. Всяка експонация, която е отхвърлена, трябва да се заснеме
отново;
3) Един път месечно снимките трябва да се предават на Строителния надзор на CD-ROM
носител и също така и отпечатани, като се придружени със следната информация:
−
Име на Изпълнителя;
−
Име на обекта – улица, водопровод, съоръжение;
−
Снимка Номер;
−
Дата на заснемане;
−
Описание, указващо мястото на камерата, общо описание какво показва
фотографията, и дали това е предварителна или снимка по време на
строителството или монтажа.
Горепосочената информация трябва да бъде отразена във всяко име на файла.
4.2.3.9.
Мерки за публичност
Мерките покриват писмено и визуално идентифициране на финансовите страни, което да се
използва в брифинги, писма, конференции, презентации, покани, подписи, табели, както и всички
други елементи, в които трябва да бъдат указани страните, имащи отношение към обекта, на
български език.
Изпълнителят трябва да предвиди построи и поддържа два устойчиви билборда на места,
определени от Строителния надзор.
Билбордовете и табелите трябва да бъдат одобрени от Строителния надзор преди
поставянето им. Всички указателни табели трябва да бъдат достатъчно големи, за да могат да се
забелязват от тези, за които са предназначени.
4.2.3.10.
Временно водоснабдяване, ел. Захранване и санитарни възли
4.2.3.10.1.
Общо
Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят ще
координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните
власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници.
При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те
трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние.
Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и
изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.
4.2.3.10.2.
Временно водоснабдяване
Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на
строителството, санитарните възли, полеви офиси, както и да осигури вода за промиване на
тръбопроводите и за проби. Изпълнителят трябва да осигурява с временен водопровод
захранването на съществуващите сградни отклонения по време на извършване на строителни
работи по съответната улица.
4.2.3.10.3.
Временно ел. захранване
За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата
система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на
проби. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за предоставяне на
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временно ел. захранване от местната електрическа компания. Изпълнителят ще плати всички такси
за включване на електрическата компания, и ще предостави работната ръка, материали и
оборудване за монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района,
Изпълнителят, координирано с ел. компанията, че ще изключи и премести системата за временно
ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези
станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.
4.2.3.10.4.
Санитарни възли
Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и
умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да
бъдат скрити както трябва от обществени погледи.Съоръженията трябва да се поддържат в чисто
състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.
4.2.3.11. Опазване на околната среда
Строителните работи ще причинят неудобства за хората и транспорта. В следствие на това
особено важно изискване е, че Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните
въздействия на строителните работи.
1)
Препоръка: Където е възможно, да се използват съществуващите възможности на
сервитут за преминаване, вместо да създава нови такива.
Изискване: Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да се
2)
намали праха, боклуците. За да се намалят емисиите прах, в следствие на
строителството, се препоръчва улиците да се пръскат с вода.
3)
Изискване: Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през
нощта.
4)
Изискване: Да намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на
материали и строителни дейности, като извършва придвижването и строителните
дейности по натоварени главни пътища извън пик-часовете, а през деня по малки
улици в жилищни райони. Внимателно да се планират транспортните графици, а
също така и маршрутите, използвани от превозните средства.
5)
Изискване: Свързването към съществуващите тръбопроводи по продължение на
строителната Площадка, ще причинят прекъсвания на водоразпределението, като
това трябва да се управлява правилно. Изменението трябва да се направи по такъв
начин, че да не се прекъсва водоразпределението.
6)
Изискване: По време на строителни работи новата организация на трафика, а също
така и прекъсването на водоснабдяването трябва да се обявяват на обществеността, в
съответствие с инструкциите на Инженера/Инвестоторския контрол/.
7)
Изискване: Трябва да се извършва редовна проверка и поддържка на оборудването.
8)
Изискване: Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на
работата, като на всички работници се предоставят подходящите инструменти,
машини и защитно облекло.
9)
Изискване: Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на
антифони е задължителна за работниците.
10)
Изискване: Трябва да се спазват наредби за здраве и безопасност на работното място.
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V. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
5.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.1. Закупуване на документация за участие
Документацията за участие се получава в стая 303, в сградата на Общинска администрация –
Ценово, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:30 часа до 17:00 часа в срок до деня
и часа посочен в обявлението. 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
Цената на настоящата документация е в размер на 20.00 лева без ДДС. Копие от платежния
документ следва да бъде представено с офертата за участие в процедурата като доказателство, че
документация е закупена по надлежния ред.
5.1.2. Комуникация между Възложителя и участниците
5.1.2.1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен
вид и се извършва по един от следните начини:
- лично срещу подпис;
- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника
адреси;
- чрез куриерска служба;
- по факс; изрично посочен от страните
- чрез комбинация от тези средства.
Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посоченото лице за контакти.
5.1.2.2. Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми
участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна
разписка.
5.1.3. Разяснения по документацията
До крайния срок за закупуване на документация всяко лице може да поиска писмено от
възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор едновременно до всички лица,
които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да
отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към
документацията, която се закупува от други лица.
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5.1.4. Подаване на оферти за участие
Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от
13:30 часа до 17:00 часа в срок до 17:00 часа на 02.01.2013 г. (в деловодството на Община
Ценово).
Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня
и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка.
При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се
издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в
незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за
получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, допълни
или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на
участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на
изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се
изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.
5.1.5. Други положения
За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените
поръчки, Прaвилника за прилагането на закона за обществените поръчки и действащото в
Република България законодателство.

5.2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
5.2.1. Изисквания към офертата
За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да
съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на
разпоредбите на ЗОП.
Офертата се изготвя по приложения в документацията образец.
Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ
участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на
участника.
Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично
упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва
посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към
офертата.
Участниците задължително подават една оферта за целия предмет на обществената поръчка.
Офериране само на едната от двете обособени позици не се допуска и води до отстраняване на
участника.
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Поставянето от страна на участника на изисквания и условия, които не отговарят на обявените
в документацията за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването му от участие в
процедурата.
Офертата и всички документи, подготвени от участниците в откритата процедура и цялата
кореспонденция между тях и възложителя следва да бъдат на български език. Документи, чиито
оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български език, за верността на които
отговаря участника, освен в случаите, когато по ЗОП се изисква преводът да е официален.
При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част
от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или
„Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава
информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива
информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по
отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4.
Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 180 /сто и осемдесет/
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите, посочен в обявлението. Оферта с
по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата. В изключителни случаи
Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат срока на валидност
на офертите си до момента на сключване на договора. Участникът в процедурата ще бъде
отстранен от участие в случай, че откаже да удължи срока на валидност на офертата си.
Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация, или представи
оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в документацията за участие, при
всички случаи води до отстраняване му.
5.2.2. Общи изисквания към участниците
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. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник,
който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.
5.2.2.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и
Възложителят ще отстрани всеки участник, който е:
- е осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за случаите, посочени в
(чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП):
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
- е обявен в несъстоятелност (чл.47, ал.1, т.2 от ЗОП);
- е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно
националните закони и подзаконови актове (чл.47, ал.1, т.3 от ЗОП);
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- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение
с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или
участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони
и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е
преустановил дейността си (чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП);
- има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен
ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма задължения за данъци или
вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен (чл.47, ал.2, т.3 от ЗОП);
- има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи
чужденци през последните до 5 години(чл.47, ал.2, т.4 от ЗОП);
- е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки(чл.47, ал.2, т.5 от ЗОП);
- при който лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП * са свързани лица** с Възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация (чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП);
*Лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са:
- при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
- при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
- при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при
еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
- при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
- при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
- при едноличен търговец –физическото лице - търговец;
- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват
кандидата или участника;
- в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна
власт е включена територията на Република България.
**"Свързани лица" по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с
право на глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това
дружество.
страница 68 от 91

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СМР С
ПРЕДМЕТ: „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”

- който е сключило договор с лице по чл. 21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси (чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП).
Изискванията по чл.47,ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат, както следва:
- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при
еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
- при едноличен търговец – за физическото лице - търговец;
- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват
кандидата или участника;
- в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има
повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна
власт е включена територията на Република България.
За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и 3 и ал.5, т.2 от ЗОП, когато участникът е
юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката,
изискванията по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.
При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.
1, 2 и 5 от ЗОП с декларация.
5.2.2.2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и 2 от ЗОП.
Наличието на което й да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 е основание за
отстраняване на участника.
5.2.2.3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице,
съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е
налице някое от следните обстоятелства:
а) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) №
1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с
Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.
б) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент
(ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.
в) наложено наказание на основание чл. 96, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент
(ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.
Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват с декларация по образец, която се попълва и
представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника, а в
случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен
орган.
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5.2.2.4. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от
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),
5.2.2.5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът чуждестранно
физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата 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 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен
регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която
е установен.
5.2.2.6. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по предходната точка
или когато те не включват всички посочени случаи, участникът чуждестранно физическо или
юридическо лице представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение
според закона на държавата, в която е установен.
5.2.2.7. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален
закон, участникът чуждестранно физическо или юридическо лице представя официално заявление,
направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален
или търговски орган в държавата, в която той е установен.
5.2.2.8. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в
обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да
проверява заявените от участника данни в представената оферта.
5.2.2.9. Участниците декларират съгласие с всички условия на Възложителя в настоящата
процедура.
5.2.3. Общи изисквания при участие като обединение/консорциум
В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват
споразумение /споразумението не е нужно да бъде с нотариална заверка на подписите/.
Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за
изпълнението на договора;
- че водещият партньор на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да
получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;
- че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия партньор
на обединението/консорциума и
-че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия
период на изпълнение на договора.
Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да го
представлява за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на
обединението/консорциума след подаването на офертата.
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5.2.4. Общи 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.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в
офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде
делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Лице, което е дало
съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя
самостоятелна оферта.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката,
изискванията по т. 2.1. от указанията се прилагат и за подизпълнителите.
5.2.5. Оглед на място
Всеки участник задължително включва в офертата си декларация, че е извършил оглед и се е
запознал с условията за строителство на място – по образец.
5.3. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО
СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
5.3.1. В процедурата могат да участват лица, чийто общ оборот за последните три години
(2009, 2010 и 2011 год.) е не по-малко от:
По обособена позиция № 1: 6 000 000,00 лева, а за строителство 3 500 000,00 лева;
По обособена позиция № 2: 9 000 000,00 лева, а за строителство 4 500 000,00 лева.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, общият оборот от
дейността трябва да е равен или по-висок от сбора на минимално изисканите обороти за
съответните позиции.
Под строителство, предмет на поръчката, се разбира строителство със сходен характер –
изграждане или реконструкция на водопровод.
Това изискване се доказва с Информация за общия оборот и за оборота на строителството,
което е предмет на поръчката за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) - Образец № 3 и
заверени от участника копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2009, 2010 и 2011 г.,
като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи,
изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени.
5.3.2. 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 Централния професионален регистър на строителя или
еквивалентна, с минимален праг на застраховката, съответстващ на групата и категорията на
поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 (тридесет) 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 застрахователната полица.
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5.3.3. В процедурата могат да участват лица, които притежават финансов ресурс за
изпълнение на поръчката в размер на:
За обособена позиция № 1: не по-малък от 1 200 000,00 лева;
За обособена позиция № 2: 1 800 000,00 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.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, на минималните
изисквания на Възложителя трябва да отговаря обединението като цяло.
Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се
прилагат по отношение на тях съобразно вида и дела на тяхното участие.
Участник, който не отговаря на изискванията, посочени в този раздел, се отстранява от
участие в процедурата.
5.4. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И
КВАЛИФИКАЦИЯ
5.4.1. 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” или еквивалентна професионална
квалификация за чуждестранни лица,
- Технически ръководител – квалифициран отговорник съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от
ЗУТ или еквивалентен за държавата в която участника е установен;
- Специалист – контрол на качеството или еквивалентен за държавата в която участника е
установен;
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд ли еквивалентен за държавата
в която участника е установен.
Изпълнението на това минимално изискване се доказва с декларация /по образец/, съдържаща
данни на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката, придружена с приложени
заверени копия на дипломи за завършено образование или официални удостоверения за придобита
професионална квалификация и/или сертификати.
5.4.2. 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.;
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▪ Машина за рязане на асфалт – 1 бр.
Наличието на това минимално изискване се доказва с надлежно подписан от участника
формуляр – по образец, придружен от заверени от участника копия на документи, доказващ
собствеността или наличността на оборудването за срока на изпълнение на обекта.
5.4.3. 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. (2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 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.
5.4.4. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на Сертификат за управление на качеството с
предмет хидротехнически съоръжения, водопроводни и канализационни системи, благоустройство
– заверено копие.
5.4.5. Сертификат BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент на Системи за управление на
здравето и безопасността при работа с предмет хидротехнически съоръжения, водопроводни и
канализационни системи, благоустройство –заверено копие.
5.4.6. Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент на Системи за управление на околната среда
с предмет хидротехнически съоръжения, водопроводни и канализационни системи,
благоустройство – заверено копие.
5.4.7. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя
или еквивалентно за изпълнение на строежи от четвърта група, 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. – заверено копие.
5.4.8. Разрешение на РЗИ 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. 5.4.4, т.5.4.5. и т. 5.4.6, който важат за всички членове на обединението по
отделно съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
Изискването по т. 5.4.7. за Удостоверение в Централния професионален регистър са за всички
участници в обединението, като Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър
на строителя или еквивалентно за изпълнение на строежи от четвърта група, трета 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.
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Документите, с които се доказва това могат да бъдат договори, сключени под условие, че
участникът бъде избран за изпълнител или декларации от лицата, предоставящи активите и др.
Удостоверенията по т. 5.4.4., т. 5.4.5. и т. 5.4.6, могат да бъдат издадени от органи, установени
в други държави, членки на ЕС, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване
на качеството или за опазване на околната среда.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите доказателства за
техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението
за обществена поръчка се представят за всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие
съобразно чл. 56, ал.2 от ЗОП
Участник, който не отговаря на изискванията посочени в този раздел се отстранява от участие
в процедурата.
5.5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Всяка оферта за участие в процедурата се изготвя съгласно приложения в настоящата
документация образец и към нея се прилагат посочените в тази документация документи.
Подадената от участника оферта се представя в запечатан общ непрозрачен плик, който трябва
да съдържа три отделни самостоятелно запечатани непрозрачни и надписани плика (Плик „№ 1",
Плик „№ 2" и Плик „№ 3"), както следва:
Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от
възложителя съгласно чл.56, ал.1, т. 1—7, 10-12, отнасящи се до критериите за подбор на
участниците или кандидатите;
Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят
документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий
и посочените в документацията изисквания;
Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", в който съдържа ценовото предложение на
участника.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, офертата се подава на български език, като документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се
представя в официален превод, а документите по чл.56 ал.1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд
език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице
документите по чл. 56, ал.1, т. 1 и 6 се представят от всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението; документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 се представят само за участниците,
чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от
ЗОП; декларацията по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението,
които ще изпълнявт дейности, свързани със строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, ал.1, т.1, 4,
5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразни вида
и дела на тяхното участие.
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Върху общия непрозрачен плик трябва да бъде изписана информация, както следва:
Оферта за участие в открита процедура:
„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”
Върху плика трябва да бъде написано името и адреса на участника, лице за контакти, телефон,
факс и електронен адрес.
Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други
фирмени знаци.
5.5.1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР - Плик № 1
5.5.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В
списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и
други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи
участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите
следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително
следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;
5.5.1.2. Оферта, попълнена по образец - Образец № 1;
5.5.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.
23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
* Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице
указаните документи по точка 3) трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в
която участникът е установен, и да се представят в официален превод на български език;
* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
5.5.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да
представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето,
представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните
документи за регистрация на участника. При обединение - ако в споразумението няма посочено
лице, което да е упълномощено да представлява всички членове на обединението, тогава се
изисква нотариално заверено пълномощно от всеки член на обединението, с което се
упълномощава същото лице да представлява участника в настоящата процедура;
5.5.1.5. 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.
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Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.
Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде
видно/видни лицето/лицата, които го представляват.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо
офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да
бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с
които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише
документите, общи за обединението.
5.5.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а,
3, 4 и 5 и ал. 5, т. 2 от ЗОП от ЗОП – Образец № 2;
5.5.1.7. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от
ЗОП – Образец № 2А;
5.5.1.8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно
чл.50, ал.1 от ЗОП:
5.5.1.8.1. Информация за общия оборот и за оборота на строителството, което е предмет на
поръчката за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) - Образец № 3, придружена от баланси
и отчети за приходите и разходите за посочените три години. Възможно е да не се представи
документ в случай на представен ЕИК и документът е видим чрез търговския регистър.
5.5.1.8.2. Банкова референция за наличен собствен финансов ресурс или достъп до
кредитна линия в размер на:
За обособена позиция № 1: 1 200 000,00 лева – оригинал.
За обособена позиция № 2: 1 800 000,00 лева – оригинал;
Банковата референция трябва да съдържа следните задължителни реквизити: уверение, от
съответната банка, че участникът притежава към момента на издаване на референцията наличен
собствен финансов ресурс или достъп до кредитна линия в размер на:
За обособена позиция № 1: 1 200 000,00 лева;
За обособена позиция № 2: 1 800 000,00 лева;
В случай, че участникът има достъп до кредитна линия – да е наличен не по – малко от:
 1 200 000,00 лева – За обособена позиция № 1
 1 800 000,00 лева – За обособена позиция № 2;
финансов ресурс за реализация на дейностите конкретно по настоящата процедура, което трябва да
е изрично вписано в банковата референция. Датата на издаване на референцията трябва да е с дата
не по – рано от 10 (десет) дни преди датата на подаване на офертата.
5.5.1.8.3. „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството”
по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на удостоверението за вписване в Централния професионален
регистър на строителя или еквивалентна, с минимален праг на застраховката, съответстващ на
групата и категорията на поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 (тридесет) 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 – заверено копие.
5.5.1.9. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника,
които задължително включват:
5.5.1.9.1. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от четвърта група и трета категория. За чуждестранни
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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 – заверено копие; За обединения важат условията посочени
в обявлението на обществената поръчка
5.5.1.9.2. Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5
(пет) години - Образец № 4, 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. 2 от ЗОП;
5.5.1.9.3. Декларация, съдържаща списък на квалифицирания персонал за
изпълнението на поръчката - Образец № 5, придружен с автобиографиите им, с приложени
доказателства за квалификация и професионален опит;
Документите, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на лицата са:
- копия от дипломи за завършено образование;
-копия от трудови книжки, граждански договори и други удостоверяващи професионалния
опит на лицата.
!!! За експертите, които не са в трудови правоотношения с участника да се приложи
Декларация за разположение подписана от съответния експерт - Образец № 6.
5.5.1.9.4. Списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение
на обществената поръчка - Образец № 7.
5.5.1.9.5. Сертификат ISO 9001:2008. или еквивалент на Сертификат за управление на
качеството с предмет хидротехнически съоръжения, водопроводни и канализационни системи,
благоустройство – заверено копие.
5.5.1.9.6. Сертификат BS OHSAS 18001:2007. или еквивалент на Системи за управление на
здравето и безопасността при работа с предмет хидротехнически съоръжения, водопроводни и
канализационни системи, благоустройство – заверено копие.
5.5.1.9.7. Сертификат ISO 14001:2004. или еквивалент на Системи за управление на околната
среда с предмет хидротехнически съоръжения, водопроводни и канализационни системи,
благоустройство – заверено копие.
Удостоверенията по т. 5.5.1.9.5., т. 5.5.1.9.6. и т. 5.5.1.9.7. могат да бъдат издадени от органи,
установени в други държави, членки на ЕС, както и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
5.5.1.9.8. Разрешение на РЗИ за извършване на дейности, свързани с разрушаване на
азбестосъдържасти материали.
5.5.1.10. Декларация за ползване на подизпълнител/и – Образец № 8.
5.5.1.11. Декларация – съгласие за участие на подизпълнител – Образец № 9.
5.5.1.12. Документ за гаранция за участие в процедурата - екземпляр на вносната
бележка или оригинал на банковата гаранция за участие, съгласно Образец № 10;
5.5.1.13. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична
такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от
всеки член на обединението поотделно.
5.5.1.14. Документ за закупуване на документация за участие (заверено копие);
5.5.1.15. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на
Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС –
Образец № 11;
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5.5.1.16. Декларация за посещение на обекта на място – Образец № 12;
5.5.1.17. Декларация, че в предложената цена са спазени изискванията за закрила на
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28,
ал. 5; – Образец № 13.
5.5.1.18. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 14;
5.5.1.19. Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в
документацията за участие.
5.5.1.20. Административни сведения – Образец № 15;
5.5.1.21. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 16.
5.5.1.22. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия, а също
и с документацията за участие в обществената поръчка – Образец № 17.
* Когато се предвижда участие на подизпълнители документите по точки 5.5.1.3; 5.5.1.6;
5.5.1.7; 5.5.1.8; 5.5.1.14 и 5.5.1.16 задължително се представят и за тях, а изискванията към тях
се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
* Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по
точки 5.5.1.3; 5.5.1.6 и 5.5.1.20 се представят от всеки един член на обединението; документите
по 5.5.1.7 и 5.5.1.8 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва
съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП; декларацията точка
5.5.1.16 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълнявт дейности,
свързани със строителство.

5.5.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – Плик № 2
5.5.2.1. Техническо предложение - Образец № 18, включващо:
5.5.2.1.1 Методология за изпълнение на поръчката, която да включва:
- КОНЦЕПТУАЛНО РЕШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, КОЕТО ДА ГАРАНТИРА СПАЗВАНЕТО НА КРАЙНИЯ СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА;

- ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОЕТАПНОТО ЗАТВАРЯНЕ НА КРЪСТОВИЩАТА В
ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР;
- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

5.5.2.1.2. Срок за изпълнение
Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни за приключване
на пълния обем строително-монтажни работи и да представи линеен график.
5.5.2.1.3. Гаранционен срок
Участникът предлага гаранционни срокове в години, като следва да са съобразени с
изискванията на настоящата документация и минималните изисквания на Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти.
5.5.2.1.4. Линеен график;
5.5.2.1.5. Графици за разпределние на ресурсите (работна сила и механизация);
5.5.2.2. Непопълнен, но подпечатан и подписан от предствляващия участника на всяка страница
Договор за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 20.
Участникът подготвя отделни пликове № 2 за всяка обособена позиция.
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5.5.3.ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – Плик № 3
Предлаганата цена задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с
надпис „Предлагана цена”.
Ценовата оферта се изготвя по приложения към документацията Образец № 19.
Към ценовото предложение съответно се прилага попълнена на хартиен и магнитен носител
във формат „Excel” или еквивалентен количествено - стойностна сметка, в която се посочват
единични цени и стойност на всяка позиция.
- Цената, предлагана от участника за изпълнение на предмета на настоящата обществена
поръчка, се определя като обща сума в лева без ДДС.
- Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след
десетичната запетая.
- Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за
качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число командировки,
квартирни, налози и непредвидени разходи в размер до 5 %, подлежащи на доказване.
- В случай на констатиране на аритметични грешки в предложението, те се отстраняват при
следните правила:
• при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за верен се приема записът с думи;
• ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията от участника,
комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума.
Комисията изпраща писмо до участника, с което го уведомява за допуснатата грешка и
изисква от кандидата да потвърди коригираната сума. Участникът, в този случай:
• приема корекциите и продължава участието си в процедурата;
• не е съгласен с корекциите на комисията и докаже, че комисията не е изчислила правилно
сумата. Комисията приема сумата, посочена от участника и той продължава по –
нататъшното си участие в процедурата;
• не е съгласен с корекциите на комисията, но не успее да докаже, че посочената от комисията
сума не е правилно изчислена, то той отпада от по – нататъшното участие в процедурата,
ако не приеме корекциите.
Участник, който не е представил някое от описаните по-горе приложения към ценовото
предложение и/или е представил непълно, частично и/или неясно ценово предложение и/или
приложения към него се отстранява от участие в процедурата.
Участникът подготвя отделни пликове № 3 за всяка обособена позиция.
5.5.4. Всички документи от офертата трябва да са:
а/ Заверени (когато са копия) с гриф “Вярно с оригинала”, подписани от лицето/та,
представляващи участника и свеж печат, когато не е упоменато друго изискване за заверка на
документа;
б/ Всички декларации се подписват само от лица с представителни функции, назовани в
съдебната регистрация или удостоверението за актуално състояние. Всички останали документите
и данните в офертата се подписват от лицата с представителни функции, назовани в съдебната
регистрация или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица. В
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последния случай задължително се представя нотариално заверено пълномощно за извършването
на тези действия - в оригинал;
в/ Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им не повече
от 1 (един) месец или да са в срок на тяхната валидност.
г/ Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или в
легализиран превод, респ. да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП, в противен случай
няма да бъдат разглеждани.
д/ По техническото и ценово предложение не се допускат никакви вписвания между редовете,
изтривания или корекции.
При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията,
обявени от Възложителя, като отговорност за правилното разучаване на документацията, носи
единствено Участникът.
Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя водят до отстраняване на
участника.
5.6. 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.
Гаранцията за участие се задържа в случаите съгласно чл. 61 от Закона за абществените поръчки, а
именно: до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на
обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния
подбор, или решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията
за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник: оттегли заявлението си
след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на
срока за получаване на офертите и е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да
сключи договор за обществената поръчка.
Гаранцията за участие на отстранените и на класираните участници след второ място се
освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за
определяне на изпълнител, а за класираните на първо и второ място участници - след сключване на
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договор. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който
средствата законово са престояли при него.
Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 3 месечен срок след въвеждане на
обекта в експлоатация. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през
който средствата законово са престояли при него.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника, съответно
изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на възложителя. Участникът,
съответно изпълнителят, трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на
гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от определения в Документацията
за участие.
В изключителни случаи, преди изтичане на срока на валидност, възложителят може да поиска
от участниците в обществената поръчка да удължат срока за определен брой дни, който не може да
е повече от 30 (тридесет) дни.
5.7. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Краен срок за подаване на предложенията е до 17,00 часа на 02.01.2013г.
Съгласно чл. 27а, ал. 8 от ЗОП Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на
офертите, когато първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертата, вкл.
поради необходимост от:
а) Разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
б) Оглед на мястото на изпълнение;
Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите, когато в срока,
определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта или е получена само една оферта;
когато това се налага в резултат на производство по обжалване.
5.8. ЗАКЪСНЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците
предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан, скъсан и прозрачен плик.
5.9. ПРОМЯНА И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Участниците в обществената поръчка могат да променят и да оттеглят предложенията си с
писмено съобщение преди указания в обявлението краен срок. Предложенията не могат да се
променят след крайния срок за представянето им;
Съобщенията за промяна или оттегляне трябва да се оформат, запечатат и надпишат
съгласно разпоредбите по-горе, като освен това пликът трябва да носи надпис “ПРОМЯНА” или
”ОТТЕГЛЯНЕ”;
Оттеглянето на предложението след изтичане на крайния срок за представяне на
предложенията, води до невръщане на Гаранцията за участие от страна на Възложителя;
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5.10. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Отваряне на офертите
Подадените оферти ще се отварят публично на датата и в часа, посочени в обявлението за
възлагане на настоящата обществена поръчка в Административна сграда на Община Ценово.
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. Присъстващите представители на участниците
вписват имената си и се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. Комисията
отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни
запечатани плика. Най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3 „Предлагана цена”.
Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликове № 3
„Предлагана цена” на останалите участници. Пликове № 3 „Предлагана цена” не се отварят на този
етап от процедурата и предлаганите цени не се съобщават на присъстващите. Комисията отваря
пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най- малко трима от членовете на
комисията подписват всички документи, съдържащи се в тях. Комисията предлага по един
представител от присъстващите участници да подпише документите в Плик № 2 на останалите
участници. Комисията отваря Пликове № 1 „Документи за подбор” и оповестява документите,
които те съдържат. След това комисията продължава работата си самостоятелно.
Разглеждане на офертите
Комисията проверява съответствието на участниците и офертите им с предварително
обявените условия. Първо комисията проверява наличието и редовността на представените
документи в Плик № 1 „Документи за подбор” Констатациите си от тази проверка комисията
отразява в протокол, който изпраща на участниците. В протокола комисията описва изчерпателно
липсващите документи или констатираните нередовности посочва точно вида на документа или
документите, които следва да се представят допълнително и определя срок за представянето им.
Участниците нямат право да представят други документи, освен посочените в протокола на
комисията. След изтичане на определения в протокола срок, комисията проверява съответствието
на документите в Плик № 1 „Документи за подбор”, включително допълнително представените, с
изискванията за подбор, съгласно тази документация.
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участниците, които не отговарят на
изискванията от документацията.
Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на участниците, които не отговарят на
изискванията за подбор.
След проверката на изискванията към участниците, комисията пристъпва към разглеждане на
документите в Пликове № 2. Проверява офертите за пълнота и съответствие на съдържанието им
страница 82 от 91

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СМР С
ПРЕДМЕТ: „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”

съгласно условията на документацията. Съответствие на офертата по съдържание означава точно
съобразяване без отклонения от изискванията, заложени в предварителните условия, с изключение
на случаите, в които това е изрично допустимо.
Когато при разглеждане на офертата комисията установи, че тя не отговаря по съдържание на
изисквания на възложителя, предлага съответния участник за отстраняване от процедурата.
Комисията предлага за отстраняване от процедурата и участник, който е представил оферта,
която не отговаря на изискванията по чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
След извършване на проверката на съответствие, описана по-горе, се обявява датата часа и
мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на
юридически лица с нестопанска цел. Представителите се допускат след представяне на документ,
удостоверяващ представителната им власт. Присъстващите представители се подписват в
регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.
Комисията не отваря Пликове N 3 с предлагана цена на участници, чиито оферти не отговарят
на изискванията на възложителя.
След отваряне и оповестяване на ценовите оферти, комисията продължава работата си
самостоятелно. Извършва проверка на ценовите предложения за съответствие на съдържанието им
с изискванията на възложителя. Ако има разлика в сумата, изписана с цифри и словом, за вярна се
смята сумата словом
Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий
по чл. 70, ал.1 от ЗОП е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните
предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за
начина на неговото образуване. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или
комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника
за отстраняване от процедурата.
Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.
Oценка на офертите
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от възложителя условия, въз основа на резултатите, получени при разглеждане и
оценяване на офертите. Класирането се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена по
показателите и при спазване на указанията за определяне на оценката, представени в настоящата
методика.
Методиката, която ще се прилага за извършване на оценка на получените оферти е описана в
документацията като „Критерий и методика за определяне на комплексна оценка на офертите",
която е част от настоящата документация за възлагане на обществена поръчка.
страница 83 от 91

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СМР С
ПРЕДМЕТ: „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”

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран
критерият по чл.37, ал.1, т.2 ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се
предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя
с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този
показател.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти, по критерий „икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да
се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.
Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който
съдържа:
- състав на комисията и списък на консултантите;
- списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за
отстраняването им;
- становищата на консултантите;
- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко
описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за
оценка е икономически най-изгодната оферта;
- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
- дата на съставяне на протокола;
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно
с цялата документация от процедурата. Комисията приключва своята работа с предаване на
протокола на възложителя.
Възложителят преминава към сключване на договор след получаване на протокола от
комисията.
5.11. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията издава
мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за
изпълнител на поръчката.
В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и
оферти и мотивите за отстраняването им.
Възложителят изпраща решението си на участниците в тридневен срок от издаването му.
Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4. от ЗОП.
При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да
му осигури достъп до протокола. Възложителят може да откаже достъп до информация,
съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или
предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
5.12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1) Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка, когато:
- не е подадена нито една оферта за участие или няма участник, който отговаря на
изискванията по чл. 47 - 53а ЗОП;
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- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия,
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
- първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в
обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на
поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
- поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за
обществена поръчка.
2) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
- е подадена само една оферта;
- има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а от ЗОП, или само
една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
- участникът, класиран на първо място: откаже да сключи договор или не изпълни някое от
изискванията на чл.47, ал.1 от ЗОП или не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП.
3) Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по точка 1) или 2) да уведоми
кандидатите или участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена
поръчка, както и да изпрати копие от него до Изпълнителния директор на Агенцията по
обществени поръчки.

5.13. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за
изпълнител в резултат на проведената процедура. Договорът за обществена поръчка включва
задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за
изпълнител.
5.14. НАЧАЛО НА РАБОТИТЕ
След подписване на договора от двете страни, същият влиза в сила и се смята, че началото на
извършването на СМР, започва от датата на откриване на строителната площадка с акт образец №
2 съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
5.15. ЖАЛБИ
На обжалване подлежи всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на
обществена поръчка. Решенията на възложителя в процедурата по възлагане на обществена
поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната
законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови,
технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг
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документ, свързан с процедурата. На обжалване подлежат и действия или бездействия на
възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
Жалба може да се подава в 10-дневен срок, в случаите, упоменати в чл. 120, ал. 5, т. 1 и 6 от
ЗОП.
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VІ. РАБОТНИ ПРОЕКТИ
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VІІ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.
Оценка на офертите
Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и допустимост, се оценява по
настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.
Максималния брой точки, които участник може да получи при оценката е 100 точки.
КО - Комплексната оценка се определя по формулата:
КО = П1 + П2, където:
П1 е оценка на офертата по техническите показатели, а
П2 е оценка на офертата по ценови показатели.
Показател – П

Максимално
възможен брой
точки

Технически показатели – П1

40 т.

1. КОНЦЕПТУАЛНО РЕШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА, КОЕТО ДА ГАРАНТИРА СПАЗВАНЕТО НА КРАЙНИЯ СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА – А
2. ТЕХНИКО – ТЕХНОЛОГИЧНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОЕТАПНО
ЗАТВАРЯНЕ НА КЛЪСТОВИЩАТА В ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР– Б
3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО –В
Ценови показатели - П2
4. Ценово предложение

10 т.

15 т.
15 т.
60 т.
60 т.

Технически показатели се изчисляват по следната формула:
П1= А + Б + В
А

КОНЦЕПТУАЛНО РЕШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, КОЕТО ДА
ГАРАНТИРА СПАЗВАНЕТО НА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА –
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 10
Описание: Представлява описание на цялостния процес на изпълнението на обществената
поръчка, основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на строителството,
начина на комуникация между потенциалните изпълнители и Възложителя и вътрешния
контрол, който изпълнителят ще осъществява.
Елементи на оценяване:
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Описание на цялостния процес на изпълнение, подход и дейностите за изпълнение
на отделните етапи от строителството
- Комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инвестиционния
процес и вътрешен контрол на изпълнителя.
А.1 Отлична оценка – 10 точки
Обстойна концепция, съдържаща конкретна, точна и изчерпателна информация за позициите,
отговорностите, връзките, системите за комуникация и контрол между всички страни по
договора /позиции на ключовите и неключови експерти, съобразно строителната работна
програма, с описание на комуникационните потоци между изпълнителя и останалите
участници в процеса на инвестиционно строителство или експлоатация на обекта, както и
системата за вътрешен контрол на изпълнителя/. Наличие на описание на отговорностите,
взаимовръзките и приноса на всеки член в Обединението. Наличие на описание на
отговорностите, приноса и формата на контрол и комуникация между Изпълнителя и неговите
подизпълнители.
А.2 Задоволителна оценка – 3 точки
Предложената концепция съдържа информация за позициите, отговорностите, връзките,
системите за комуникация и контрол между всички страни по договора, но не са посочени
връзките на комуникация между всички страни по договора и останалите участници в процеса
на инвестиционно строителство; или системата за вътрешен контрол на изпълнителя не
обхваща в пълен обем спецификата на конкретния обект, предмет на поръчката.
Б
ТЕХНИКО – ТЕХНОЛОГИЧНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОЕТАПНО ЗАТВАРЯНЕ НА
КЛЪСТОВИЩАТА В ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ - 15
Описание: Технико-технологичната концепция трябва да демонстрира подробно описание на
поредността и начина за затваряне на кръстовищата по време на изпълнението, при което да се
създаде минимален обем затруднения и дискомфорт на трафика и на населението за времето на
изпълнение.
Елементи на оценяване:
- Описание на поредността и времето на затваряне на кръстовищата, което да
позволява нормален достъп на МПС до имотите, с оглед осигуряване на
безпрепятствен достъп на медицински, противопожарни и други превозни средства
по необходимите, в т. ч. и обиколни маршрути и подходи;
- Осигуряване на възможното най-късо време за блокиране на пътния трафик;
- Осигуряване на пешеходни подходи за безпрепятствен достъп на пешеходци,
животни и др.
Идентификация и предварителна оценка на потенциални рискове и подход към тяхното
преодоляване.
Б.1 Отлична оценка – 15 точки
Наличие на цялостна концепция, обхващаща всички кръстовища при пълно обхващане на
целия обект. Ясно очертаване на подходите при изцяло затворени кръстовища. Осигурен
устойчив достъп до всеки имот за времето на изпълнение. Очертана поредност на пълното
затваряне на кръстовище. Ясна концепция за безпрепятствено преминаване на хора и животни.
Б.2 Добра оценка – 10 точки
Описание на кръстовищата, поредността на тяхното затваряне и изяснени основни обиколни
маршрути за достъп. Описание на основни маршрути за достъп.
Б.3 Задоволителна оценка – 5 точки
Обхващане на възловите кръстовища и на маршрутите за тяхното заобикаляне.
В
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО – МАКСИМАЛЕН БРОЙ
ТОЧКИ 15
-
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Описание: Представя организацията за изпълнение на строителството.
Елементи на оценяване:
- Организация на временно и същинско строителство (строителен ситуационен план
със схеми по безопасност и здраве)
- Мерки за преодоляване въздействие на изпълнение на строителството (върху
живота в населеното място и върху околната среда) - Участниците подготвят
обяснителна записка относно мерките, които възнамеряват да предприемат в наймалко следните аспекти: временна организация на движението, паркингова
обезпеченост на МПС, замърсяване на околната среда и др. по преценка на
участника.
Фактори, влияещи на оценката:
Оценява се:
- пълнотата,
- ефективността,
- приложимостта и
- целесъобразността на предложените мерки

В.1

В.2

ДЕФИНИЦИИ:
Ефективност:
Комисията оценява ефективността на предвидените мерки, като съпоставя очаквания резултат
спрямо поставената цел. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията.
Колкото степента на постигане на една цел е по-висока, толкова по-ефективни са действията и
мероприятията. Като най - ефективни се оценяват мерки, които в най – голяма степен водят до
постигане на целите (намаляване на затрудненията на местното население и посетители за
периода на изпълнение на СМР, както и за намаляване въздействието върху околното
пространство) при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността.
Приложимост:
Приложими са мерки, които могат да бъдат осъществявани на практика. Описаните мерки
следва да могат да бъдат въплътени в реални действия за постигане на целите - намаляване на
затрудненията на местното население и посетители за периода на изпълнение на СМР, както и
за намаляване въздействието върху околното пространство.
Отлична оценка – 15 точки
Представена е изчерпателна организация на изпълнение на строителството, която обхваща
временното и същинското строителство.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила
всяко едно от следните обстоятелства:
- Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на
ежедневието
- Предвидените мерки са ефективни
- Предвидените мерки са приложими
-Предвидените мерки реално гарантират намаляване затрудненията на местното население и
посетителите във връзка с извършваните СМР, както и въздействието върху околната среда.
Добра оценка – 10 точки
Представената организация на изпълнение на строителството не е достатъчно изчерпателна
и/или участникът в техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от
факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:
- Предложените мерки за намаляване затрудненията на населението и посетителите при
извършването на СМР са по принцип ефективни, но не са съобразени изцяло с конкретната
особеност на обекта
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- Допуснати са пропуски в предвидените мерки, по отношение тяхната реална приложимост, и
съответно не обосноваване разрешението на конкретно затруднение;
- описанието на мерките за преодоляванен на въздействието върху околната среда са описани
схематично.
Задоволителна оценка – 5 точки
Представената организация на изпълнение на строителството е непълна, с липсващи елементи
от временното строителство и/или една или повече от посочените от участника в техническото
предложение мерки за преодоляване на въздействието върху живота на населението или
околната среда. Организацията е посочена описателно с предвидени дейности по
приложението и в пожелателен вид, без самите дейности да гарантират реализиране на нейната
цел.

2. „ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛ” – П2
Участникът предложил най – ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки
по показателя – 60 точки. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:
П2 = (Цmin / Цi) = .......... (брой точки)
Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на оценявания
участник.
Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на
всички участници.
Възложителят, в лицето на община Ценово, е определил критерий за оценка “икономически най –
изгодна оферта” с цел да получи възможно най – високо качество за възможно най – добра цена. В критерия
за оценка на техническото предложение има включени показатели, които нямат изцяло математически
метод при оценяването им, но това не е вменено като изискване на ЗОП, тъй като това ще обезмисли
участието на специалисти по предмета на процедурата, като членове на конкурсната комисия. Съгласно чл.
28, ал. 2 от ЗОП, методиката за оценка съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки
показател и за определяне на комплексната оценка по офертата, включително за относителната тежест,
която възложителят дава на всеки един от показателите за определяне на икономически най – изгодна
оферта. В случая субективизма е ограничен от точните разяснения за определяне на оценката по всеки един
показател от техническата оценка; от задължението на възложителя да назначи за членове на комисията
лица, които притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с
обекта и сложността на поръчката, които ще извършат оценяването на база техния опит, квалификация и
специални познания по специфичната материя и в качеството на експерти в тази област, а не в лично
качество; не на последно място от императивното изискване на закона, за посочване в протокола на
резултатите от разглеждането и мотивите за оценяването, включително кратко описание на предложенията
и посочването на оценките по всеки показател, което обезпечава възможността за извършване на контрол
върху помощния орган на възложителя.
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