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УТВЪРДИЛ:  /п/                                                                 рег.индекс РД-20-1288/30.10.2018 г. 
(Станимир Радевски – Кмет на Община Павел баня) 

 

ДАТА: 31.10.2018 г. 

гр. Павел баня 

 

 

П Р О Т О К О Л  

от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-10-278 от 22.08.2018 г. на Кмета на 

Община Павел баня, съставен по реда на чл. 61 от ППЗОП 

 

Днес, 22.08.2018 г. в 10,00 часа в сградата на Община Павел баня на адрес: гр. Павел 

баня, ул. „Освобождение” № 15, Стая № 5, се проведе заседание на Комисия, назначена със 

Заповед № РД-10-278 от 22.08.2018 г. на Кмета на Община Павел баня за възлагане на 

обществена поръчка – Публично състезание с предмет: „Определяне на изпълнител за 

извършване на ремонтно-възстановителни работи при възникване на необходимост на 

уличната мрежа и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Павел 

баня“, с уник. № в АОП 00158-2018-0003 и открита с Решение № РД-10-227 от 06.07.2018 г. на 

Кмета на Община Павел баня 

Назначената комисия е в състав: 

Председател: Йордана Ненова Енева – Зам.кмет на Община Павел баня 

Членове: 

1. Адв. Зоя Тодорова Колева – правоспособен юрист; 

2. Инж. Кирил Георгиев Христов – гл.инженер при Община Павел баня. 

Определени са резервни членове: 

1. Адв. Вилиана Костадинова Цонева – правоспособен юрист; 

2. Инж. Цанка Неделчева Христова – Директор Дирекция „СПУС”; 

3. Инж. Иванка Колева Кисьова – гл.експерт „УТ”. 

 

Председателят на Комисията откри публичното заседание, като обяви Заповедта на 

Кмета на Община Павел баня за назначаване на Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, след което 

запозна нейните членове с възложените й задачи и определения срок за работа. 

Юристът в Комисията разясни на всички присъстващи и на членовете на Комисията, 

начина и последователността на провеждане на днешното открито заседание. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, подали оферти за участие 

съгл. 54, ал. 2 от ППЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

С Протокол от 22.08.2018 г., на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП се внесоха подадените 

оферти за участие. До крайния срок за подаване на оферти в деловодството на Община Павел 

баня са постъпили 5 (пет) оферти за участие, както следва: 

1. „Пътстрой-С“ ЕООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-20-973 от 02.08.2018 г., 

13.38 ч. 

2. „Еврогео груп“ ООД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1050 от 21.08.2018 г., 11.52 ч. 

3. „Технопътстрой“ ЕООД гр. Ямбол с оферта с вх. № РД-20-1052 от 21.08.2018 г., 

13.24ч. 

4. „Пътностроителна компания Ес Би Ес“ АД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-

20-1053 от 21.08.2018 г., 14.46 ч. 

5. „Трейс – пътно строителство“ АД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1054 от 

21.08.2018 г., 16.02 ч. 

Всички членове на Комисията попълниха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
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I. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, оповестяване на  

тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните 

показатели за оценка на офертите съгласно изискванията на   

чл. 61, т. 1 и т. 2  от ППЗОП 

Комисията започна своята работа и констатира, че опаковките с офертите са представени 

в указания от Възложителя вид, с ненарушена цялост, с отбелязан пореден номер, дата и час на 

тяхното получаване. 

Пристъпи се към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване в Деловодството 

на Община Павел баня, както следва: 

1. „Пътстрой-С“ ЕООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-20-973 от 02.08.2018 г., 

13.38 ч. 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

Документацията за участие – в запечатана и непрозрачна опаковка. 

Комисията отвори опаковката и констатира наличие на документи, електронен носител с 

ЕЕДОП и ценово предложение. На основание чл. 61, т. 1 от ППЗОП се оповестиха съдържащите 

се в офертата документи.  

Пред всички присъстващи се оповести ценовото предложение на участника, а именно: 

- Предлаганите ценови параметри на участника съгласно приложената КСС за 

единичните цени за всяка от дейностите от Сметки № 1, № 2, № 3 и № 4 са следните:  
              

№  

 

Видове работи 

 

Мярка 

Предлагана  

единична цена в 

лева без ДДС 

  Сметка № 1 Земни работи    

1 Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структори (бетонови подпорни 

стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт 

м2 7,50 

2 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано м2 8,00 

3 Разваляне на тротоари изпълнени с асфалт м2 9,50 

4 Разваляне на съществуващ тротоар с бетонови плочи м2 8,90 

5 Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване на 

транспорт 

м 7,60 

6 Зарязване машинно (с фугорезачка) на съществуваща асфалтова настилка м 2,50 

7 Изкоп механизирано вкл. на пътна основа, на транспорт до едно утежнено условие м3 8,00 

8 Изкоп на транспорт за тротоари м3 7,40 

9 Транспорт на строителни отпадъци до 10км тон 3,00 

10 Почистване регули, пътни и ивични настилки от кал до 10 см м2 2,90 

11 Рязане на асфалтова настилка с фугорез за връзка със съществуваща настилка м 2,50 

12 Натоварване ръчно на отпадъци на транспорт и превоз до 2 км м3 9,40 

13 Натоварване с багер на строителни отпадъци на транспорт и превоз до 2 км м3 6,50 

14 Механизиран изкоп на неподходящ пласт с дебелина до 30 см за оформяне на земно 

легло 

м3 8,00 

15 Натоварване с багер на земни маси на транспорт и превоз до 2 км м3 6,50 

16 Ръчен изкоп на земни маси с дълб.до 50 см м3 13,00 

17 Натоварване ръчно на земни маси на транспорт и превоз до 2 км м3 9,40 

18 Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз. м 2,20 

19 Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз м 2,50 

20 Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/ м2 2,90 

21 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на 

транспорт 

м3 18,00 
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22 Разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на 

транспорт 

м3 16,00 

23 Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване и 

натоварване на транспорт 

м3 12,00 

24 Превоз на излишни земни и скални маси от изкоп, банкети, окопи, водостоци, 

регули, вкл. всички свързани с това присъщи разходи. 

ткм 0,38 

25 Подравняване и уплътняване на земно легло м2 2,30 

26 Демонтаж бетонови бордюри 15/25/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 

км 

м 6,00 

27 Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 

км 

м 6,00 

28 Демонтаж на градински бордюри м 5,00 

29 Разваляне тротоар от бетонови плочи м2 9,00 

30 Обратен насип със земни почви м3 28,00 

31 Фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, 

включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване 

на депо и оформянето му 

м3 48,00 

  Сметка №2 Пътни работи   

1 Доставка  полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа  м3 30,00 

2 Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за основа нови тротоарни 

настилки 

м3 30,00 

3 Доставка и полагане на пясък за нови тротоарни настилки м3 35,00 

4 Изграждане на нова тротоарна настилка с  унипавета (съгласно детайл) дебелина 6см   м2 36,94 

5 Изграждане на нова  настилка с унипавета 8см (съгласно детайл)   м2 42,30 

6 Изпълнение на бетонови бордюри 15/25/50 м 24,24 

7 Подложен бетон В15 за бордюри м3 115,00 

8 Реконструкция на съществуващи шахти  бр. 150,00 

9 Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет H=1100мм м 50,00 

10 Доставка и полагане на хумус за зелени площи с минимална дебелина 15см м3 24,00 

11 
Полагане на основа от заклинен трошен камък, без доставка на материала 

м3 4,00 

12 

Полагане на трошен камък за оформяне на пътна основа, без доставка на материала 

м3 4,00 

13 Доставка на трошен камък ткм 18,38 

14 Доставка, полагане и уплътняване на пластове на пясъчна подложка м3 35,00 

15 
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, в съответствие с 

изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м 22,00 

16 
Доставка и монтаж бетонови бордюри 15/25/50, подготовка на терена и уплътняване, 

включително всички свързани с това разходи 

м 26,24 

17 
Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50, подготовка на терена и уплътняване, 

включително всички свързани с това разходи 

м 30,40 

18 
Доставка и полагане на перфорирани бетонови тела с деб. 10 см на тревна фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 34,00 

19 Доставка и полагане на перфорирани бетонови тела с деб. 8 см на тревна фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 30,00 

20 
Доставка и полагане на бетонни павета /унипаваж/ с деб. 8 см на суха фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 38,30 
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21 
Доставка и полагане на бетонни павета /унипаваж/ с деб.6 см , включително всички 

свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 32,94 

22 Направа на тротоар от бетонови плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см м2 42,00 

23 Направа на стъпала от бетонови плочи 30/30/5 см, сиви м 32,00 

24 Обратен монтаж на тротоарни плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см м2 15,00 

25 Направа на кофраж за стоманобетонови стени м2 15,00 

26 Направа на кофраж за стоманобетонови настилки м2 15,00 

27 Доставка, заготовка и монтаж на армировка Ф06.5÷N12 кг 1,80 

28 Доставка и полагане на бетон B15 м3 115,00 

29 
Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, 

включително всички свързани с това разходи 

м 40,00 

30 
Демонтаж на антипаркинг тела 

бр. 20,00 

31 Обратен монтаж на антипаркинг тела бр. 80,00 

32 Доставка и монтаж на антипаркинг тела бр. 280,00 

33 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 120 см и височина от 7 см 

м 180,00 

34 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 90 см и височина от 5 см 

м 160,00 

35 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 60 см и височина от 3 см 

м 140,00 

36 Направа на непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална 

маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи 

разходи. 

м2 16,00 

37 Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална 

маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи 

разходи. 

м2 16,00 

38 
Направа напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички 

свързани с това разходи. 

м2 16,00 

39 Направа ръчна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи. 

м2 18,00 

40 
Направа на хоризонтална маркировка термопластик тип "Мултидот", вкл. почистване 

на настилката и всички свързани с това присъщи разходи (бяла). 

м2 50,00 

41 Направа на хоризонтална маркировка със студен пластик тип "структурна" за 

пешеходни и защриховани площи, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи (бяла). 

м2 28,00 

42 Направа на хоризонтална маркировка със студен пластик тип "структурна" за 

пешеходни и защриховани площи, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи (синя). 

м2 33,00 

44 Демаркиране м2 1,20 

45 Точкуване м 0,30 

46 Демонтаж на стар стоманен парапет м 2,80 

47 
Изработка и монтаж на стоманен парапет за обезопасяване преминаването по 

мостове и водостоци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи 

м 100,00 

48 
Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. 

всички свързани с това присъщи разходи. 

м 80,00 

49 
Транспорт на строителни отпадъци /годни и негодни за повторна употреба/ до депо 

посочено от Възложителя 

ткм 0,38 

50 
Транспорт на строителни отпадъци до депо посочено от Възложителя 

ткм 0,38 
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51 
Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна - шприц 

пластик 

м2 14,00 

52 
Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна - шприц 

пластик 

м2 15,00 

53 
Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри 

типоразмер 

бр. 80,00 

54 Доставка и полагане на стълбчета за знаци бр. 90,00 

55 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж7 бр. 260,00 

56 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж1 бр. 250,00 

  Сметка № 3 Асфалтови работи   

1 Първи битумен разлив м2 1,20 

2 Втори битум разлив м2 1,10 

3 Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (биндер) за покритие (2.4 

тон/м3 обемно тегло) 7см дебелина на пласта 

тон 144,00 

4 Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт    (2.4 тон/м3 

обемно тегло) 5см дебелина на пласта 

тон 125,00 

5 
Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, без транспорт. 

м2 60,00 

6 
Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, без транспорт. 

м2 66,00 

7 
Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, без транспорт. 

м2 70,00 

8 
Машинно полагане на плътен асфалтобетон , тип А със средна дебелина в уплътнено 

състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички свързани 

с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 112,00 

9 
Машинно полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието /биндер/, за 

усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи 

разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 113,00 

10 
Машинно полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А и всички свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 115,00 

11 Транспорт на асфалтова смес ткм 0,60 

12 Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това 

присъщи разходи. 

м2 1,20 

13 Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с 

това разходи. 

м2 1,10 

14 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, доставка и полагане на плътен 

асфалтобетон машинно 5 см, вкл. битомен разлив 

м2 28,00 

15 Изкърпване на отделни дупки преди полагане на плътен асфалтобетон машинно и 

ръчно 

м2 45,00 

16 Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък м3 29,00 

17 Превоз на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30 км. Вкл.такса 

смет 

м3 8,00 
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18 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, премахване на остатъчна 

асфалтова настилка, изкопни работи и подравняване 

м2 13,00 

 Сметка № 4  

Ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти 

  

1 
Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с 

това разходи /без ДШ/ 

бр. 80,00 

2 
Доставка и монтаж на полимерни решетки за ДШ, включително всички свързани с 

това разходи 

бр. 180,00 

3 

Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта 

бр. 450,00 

4 
Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0200 PEHD в изкоп, вкл. 

подвързването й с ДШ и РШ на ул. канализация 

м 18,00 

5 
Доставка и монтаж на линеен отводнител от полимербетон и решетка 

бр. 150,00 

6 
Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0 110 PVC в изкоп, вкл. 

подвързването й с ДШ и РШ на ул. канализация 

м 6,00 

7 
Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това 

разходи /без РШ/ 

бр. 80,00 

8 
Доставка и монтаж на полимерни решетки за РШ, включително всички свързани с 

това разходи 

бр. 290,00 

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, всички документи към техническото и ценово 

предложение на участника се подписаха от членовете на Комисията. 

 

2. „Еврогео груп“ ООД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1050 от 21.08.2018 г., 

11.52ч. 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

Документацията за участие – в запечатана и непрозрачна опаковка. 

Комисията отвори опаковката и констатира наличие на документи, електронен носител с 

ЕЕДОП и ценово предложение. На основание чл. 61, т. 1 от ППЗОП се оповестиха съдържащите 

се в офертата документи.  

Пред всички присъстващи се оповести ценовото предложение на участника, а именно: 

- Предлаганите ценови параметри на участника съгласно приложената КСС за 

единичните цени за всяка от дейностите от Сметки № 1, № 2, № 3 и № 4 са следните:  
              

№  

 

Видове работи 

 

Мярка 

Предлагана  

единична цена в 

лева без ДДС 

  Сметка № 1 Земни работи    

1 Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структори (бетонови подпорни 

стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт 

м2 0,42 

2 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано м2 0,35 

3 Разваляне на тротоари изпълнени с асфалт м2 0,50 

4 Разваляне на съществуващ тротоар с бетонови плочи м2 0,60 

5 Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване на 

транспорт 

м 0,70 

6 Зарязване машинно (с фугорезачка) на съществуваща асфалтова настилка м 1,30 

7 Изкоп механизирано вкл. на пътна основа, на транспорт до едно утежнено условие м3 2,20 

8 Изкоп на транспорт за тротоари м3 2,00 

9 Транспорт на строителни отпадъци до 10км тон 2,00 
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10 Почистване регули, пътни и ивични настилки от кал до 10 см м2 0,18 

11 Рязане на асфалтова настилка с фугорез за връзка със съществуваща настилка м 1,19 

12 Натоварване ръчно на отпадъци на транспорт и превоз до 2 км м3 2,00 

13 Натоварване с багер на строителни отпадъци на транспорт и превоз до 2 км м3 2,10 

14 Механизиран изкоп на неподходящ пласт с дебелина до 30 см за оформяне на земно 

легло 

м3 0,75 

15 Натоварване с багер на земни маси на транспорт и превоз до 2 км м3 1,20 

16 Ръчен изкоп на земни маси с дълб.до 50 см м3 11,50 

17 Натоварване ръчно на земни маси на транспорт и превоз до 2 км м3 2,00 

18 Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз. м 7,00 

19 Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз м 10,00 

20 Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/ м2 0,19 

21 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на 

транспорт 

м3 1,85 

22 Разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на 

транспорт 

м3 16,00 

23 Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване и 

натоварване на транспорт 

м3 1,00 

24 Превоз на излишни земни и скални маси от изкоп, банкети, окопи, водостоци, 

регули, вкл. всички свързани с това присъщи разходи. 

ткм 0,16 

25 Подравняване и уплътняване на земно легло м2 1,00 

26 Демонтаж бетонови бордюри 15/25/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 

км 

м 1,02 

27 Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 

км 

м 1,10 

28 Демонтаж на градински бордюри м 0,43 

29 Разваляне тротоар от бетонови плочи м2 0,35 

30 Обратен насип със земни почви м3 7,00 

31 Фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, 

включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване 

на депо и оформянето му 

м3 22,50 

  Сметка №2 Пътни работи   

1 Доставка  полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа  м3 29,00 

2 Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за основа нови тротоарни 

настилки 

м3 29,00 

3 Доставка и полагане на пясък за нови тротоарни настилки м3 24,00 

4 Изграждане на нова тротоарна настилка с  унипавета (съгласно детайл) дебелина 6см   м2 25,00 

5 Изграждане на нова  настилка с унипавета 8см (съгласно детайл)   м2 29,00 

6 Изпълнение на бетонови бордюри 15/25/50 м 14,00 

7 Подложен бетон В15 за бордюри м3 108,00 

8 Реконструкция на съществуващи шахти  бр. 66,00 

9 Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет H=1100мм м 100,00 

10 Доставка и полагане на хумус за зелени площи с минимална дебелина 15см м3 17,00 

11 
Полагане на основа от заклинен трошен камък, без доставка на материала 

м3 6,30 

12 

Полагане на трошен камък за оформяне на пътна основа, без доставка на материала 

м3 6,30 

13 Доставка на трошен камък ткм 0,16 



 8 

14 Доставка, полагане и уплътняване на пластове на пясъчна подложка м3 24,00 

15 
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, в съответствие с 

изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м 10,00 

16 
Доставка и монтаж бетонови бордюри 15/25/50, подготовка на терена и уплътняване, 

включително всички свързани с това разходи 

м 16,90 

17 
Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50, подготовка на терена и уплътняване, 

включително всички свързани с това разходи 

м 22,00 

18 
Доставка и полагане на перфорирани бетонови тела с деб. 10 см на тревна фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 33,20 

19 Доставка и полагане на перфорирани бетонови тела с деб. 8 см на тревна фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 37,00 

20 
Доставка и полагане на бетонни павета /унипаваж/ с деб. 8 см на суха фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 27,50 

21 
Доставка и полагане на бетонни павета /унипаваж/ с деб.6 см , включително всички 

свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 26,50 

22 Направа на тротоар от бетонови плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см м2 30,00 

23 Направа на стъпала от бетонови плочи 30/30/5 см, сиви м 12,00 

24 Обратен монтаж на тротоарни плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см м2 20,00 

25 Направа на кофраж за стоманобетонови стени м2 16,00 

26 Направа на кофраж за стоманобетонови настилки м2 10,00 

27 Доставка, заготовка и монтаж на армировка Ф06.5÷N12 кг 1,70 

28 Доставка и полагане на бетон B15 м3 105,00 

29 
Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, 

включително всички свързани с това разходи 

м 26,50 

30 
Демонтаж на антипаркинг тела 

бр. 3,00 

31 Обратен монтаж на антипаркинг тела бр. 14,00 

32 Доставка и монтаж на антипаркинг тела бр. 31,00 

33 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 120 см и височина от 7 см 

м 40,00 

34 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 90 см и височина от 5 см 

м 35,00 

35 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 60 см и височина от 3 см 

м 33,00 

36 Направа на непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална 

маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи 

разходи. 

м2 12,50 

37 Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална 

маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи 

разходи. 

м2 12,50 

38 
Направа напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички 

свързани с това разходи. 

м2 12,50 

39 Направа ръчна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи. 

м2 15,00 

40 
Направа на хоризонтална маркировка термопластик тип "Мултидот", вкл. почистване 

на настилката и всички свързани с това присъщи разходи (бяла). 

м2 32,00 

41 Направа на хоризонтална маркировка със студен пластик тип "структурна" за 

пешеходни и защриховани площи, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи (бяла). 

м2 27,00 



 9 

42 Направа на хоризонтална маркировка със студен пластик тип "структурна" за 

пешеходни и защриховани площи, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи (синя). 

м2 34,00 

44 Демаркиране м2 10,00 

45 Точкуване м 0,75 

46 Демонтаж на стар стоманен парапет м 10,00 

47 
Изработка и монтаж на стоманен парапет за обезопасяване преминаването по 

мостове и водостоци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи 

м 115,00 

48 
Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. 

всички свързани с това присъщи разходи. 

м 65,00 

49 
Транспорт на строителни отпадъци /годни и негодни за повторна употреба/ до депо 

посочено от Възложителя 

ткм 0,16 

50 
Транспорт на строителни отпадъци до депо посочено от Възложителя 

ткм 0,16 

51 
Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна - шприц 

пластик 

м2 16,00 

52 
Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна - шприц 

пластик 

м2 16,00 

53 
Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри 

типоразмер 

бр. 70,00 

54 Доставка и полагане на стълбчета за знаци бр. 32,00 

55 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж7 бр. 170,00 

56 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж1 бр. 180,00 

  Сметка № 3 Асфалтови работи   

1 Първи битумен разлив м2 0,75 

2 Втори битум разлив м2 0,55 

3 Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (биндер) за покритие (2.4 

тон/м3 обемно тегло) 7см дебелина на пласта 

тон 142,80 

4 Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт    (2.4 тон/м3 

обемно тегло) 5см дебелина на пласта 

тон 154,80 

5 
Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, без транспорт. 

м2 25,80 

6 
Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, без транспорт. 

м2 27,60 

7 
Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, без транспорт. 

м2 32,76 

8 
Машинно полагане на плътен асфалтобетон , тип А със средна дебелина в уплътнено 

състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички свързани 

с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 141,60 

9 
Машинно полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието /биндер/, за 

усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи 

разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 126,00 
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10 

Машинно полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А и всички свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 120,00 

11 Транспорт на асфалтова смес ткм 0,23 

12 Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това 

присъщи разходи. 

м2 0,75 

13 Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с 

това разходи. 

м2 0,55 

14 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, доставка и полагане на плътен 

асфалтобетон машинно 5 см, вкл. битомен разлив 

м2 21,00 

15 Изкърпване на отделни дупки преди полагане на плътен асфалтобетон машинно и 

ръчно 

м2 17,04 

16 Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък м3 28,00 

17 Превоз на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30 км. Вкл.такса 

смет 

м3 12,00 

18 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, премахване на остатъчна 

асфалтова настилка, изкопни работи и подравняване 

м2 3,55 

 Сметка № 4  

Ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти 

  

1 
Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с 

това разходи /без ДШ/ 

бр. 50,00 

2 
Доставка и монтаж на полимерни решетки за ДШ, включително всички свързани с 

това разходи 

бр. 66,00 

3 

Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта 

бр. 188,00 

4 
Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0200 PEHD в изкоп, вкл. 

подвързването й с ДШ и РШ на ул. канализация 

м 17,00 

5 
Доставка и монтаж на линеен отводнител от полимербетон и решетка 

бр. 79,00 

6 
Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0 110 PVC в изкоп, вкл. 

подвързването й с ДШ и РШ на ул. канализация 

м 15,00 

7 
Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това 

разходи /без РШ/ 

бр. 105,00 

8 
Доставка и монтаж на полимерни решетки за РШ, включително всички свързани с 

това разходи 

бр. 160,00 

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, всички документи към техническото и ценово 

предложение на участника се подписаха от членовете на Комисията. 

 

3. „Технопътстрой“ ЕООД гр. Ямбол с оферта с вх. № РД-20-1052 от 21.08.2018 г., 

13.24ч. 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

Документацията за участие – в запечатана и непрозрачна опаковка. 

Комисията отвори опаковката и констатира наличие на документи, електронен носител с 

ЕЕДОП и ценово предложение. На основание чл. 61, т. 1 от ППЗОП се оповестиха съдържащите 

се в офертата документи.  

Пред всички присъстващи се оповести ценовото предложение на участника, а именно: 

- Предлаганите ценови параметри на участника съгласно приложената КСС за 

единичните цени за всяка от дейностите от Сметки № 1, № 2, № 3 и № 4 са следните:  
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№  

 

Видове работи 

 

Мярка 

Предлагана  

единична цена в 

лева без ДДС 

  Сметка № 1 Земни работи    

1 Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структори (бетонови подпорни 

стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт 

м2 4,12 

2 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано м2 2,91 

3 Разваляне на тротоари изпълнени с асфалт м2 2,77 

4 Разваляне на съществуващ тротоар с бетонови плочи м2 2,23 

5 Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване на 

транспорт 

м 2,97 

6 Зарязване машинно (с фугорезачка) на съществуваща асфалтова настилка м 2,15 

7 Изкоп механизирано вкл. на пътна основа, на транспорт до едно утежнено условие м3 3,22 

8 Изкоп на транспорт за тротоари м3 3,09 

9 Транспорт на строителни отпадъци до 10км тон 2,45 

10 Почистване регули, пътни и ивични настилки от кал до 10 см м2 0,92 

11 Рязане на асфалтова настилка с фугорез за връзка със съществуваща настилка м 2,15 

12 Натоварване ръчно на отпадъци на транспорт и превоз до 2 км м3 8,96 

13 Натоварване с багер на строителни отпадъци на транспорт и превоз до 2 км м3 4,87 

14 Механизиран изкоп на неподходящ пласт с дебелина до 30 см за оформяне на земно 

легло 

м3 3,72 

15 Натоварване с багер на земни маси на транспорт и превоз до 2 км м3 4,76 

16 Ръчен изкоп на земни маси с дълб.до 50 см м3 16,94 

17 Натоварване ръчно на земни маси на транспорт и превоз до 2 км м3 6,63 

18 Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз. м 8,25 

19 Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз м 10,43 

20 Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/ м2 0,87 

21 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на 

транспорт 

м3 33,26 

22 Разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на 

транспорт 

м3 42,37 

23 Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване и 

натоварване на транспорт 

м3 31,55 

24 Превоз на излишни земни и скални маси от изкоп, банкети, окопи, водостоци, 

регули, вкл. всички свързани с това присъщи разходи. 

ткм 0,18 

25 Подравняване и уплътняване на земно легло м2 1,17 

26 Демонтаж бетонови бордюри 15/25/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 

км 

м 3,12 

27 Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 

км 

м 3,75 

28 Демонтаж на градински бордюри м 1,86 

29 Разваляне тротоар от бетонови плочи м2 2,42 

30 Обратен насип със земни почви м3 11,57 

31 Фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, 

включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване 

на депо и оформянето му 

м3 43,92 

  Сметка №2 Пътни работи   

1 Доставка  полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа  м3 35,75 

2 Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за основа нови тротоарни 

настилки 

м3 36,44 
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3 Доставка и полагане на пясък за нови тротоарни настилки м3 25,91 

4 Изграждане на нова тротоарна настилка с  унипавета (съгласно детайл) дебелина 6см   м2 31,88 

5 Изграждане на нова  настилка с унипавета 8см (съгласно детайл)   м2 36,63 

6 Изпълнение на бетонови бордюри 15/25/50 м 25,59 

7 Подложен бетон В15 за бордюри м3 124,92 

8 Реконструкция на съществуващи шахти  бр. 125,16 

9 Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет H=1100мм м 95,45 

10 Доставка и полагане на хумус за зелени площи с минимална дебелина 15см м3 18,83 

11 
Полагане на основа от заклинен трошен камък, без доставка на материала 

м3 17,37 

12 

Полагане на трошен камък за оформяне на пътна основа, без доставка на материала 

м3 19,45 

13 Доставка на трошен камък ткм 0,18 

14 Доставка, полагане и уплътняване на пластове на пясъчна подложка м3 26,87 

15 
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, в съответствие с 

изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м 15,81 

16 
Доставка и монтаж бетонови бордюри 15/25/50, подготовка на терена и уплътняване, 

включително всички свързани с това разходи 

м 25,59 

17 
Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50, подготовка на терена и уплътняване, 

включително всички свързани с това разходи 

м 34,52 

18 
Доставка и полагане на перфорирани бетонови тела с деб. 10 см на тревна фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 37,97 

19 Доставка и полагане на перфорирани бетонови тела с деб. 8 см на тревна фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 34,82 

20 
Доставка и полагане на бетонни павета /унипаваж/ с деб. 8 см на суха фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 34,59 

21 
Доставка и полагане на бетонни павета /унипаваж/ с деб.6 см , включително всички 

свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 32,88 

22 Направа на тротоар от бетонови плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см м2 32,12 

23 Направа на стъпала от бетонови плочи 30/30/5 см, сиви м 10,18 

24 Обратен монтаж на тротоарни плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см м2 18,22 

25 Направа на кофраж за стоманобетонови стени м2 26,87 

26 Направа на кофраж за стоманобетонови настилки м2 25,46 

27 Доставка, заготовка и монтаж на армировка Ф06.5÷N12 кг 1,82 

28 Доставка и полагане на бетон B15 м3 127,55 

29 
Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, 

включително всички свързани с това разходи 

м 39,16 

30 
Демонтаж на антипаркинг тела 

бр. 5,23 

31 Обратен монтаж на антипаркинг тела бр. 12,97 

32 Доставка и монтаж на антипаркинг тела бр. 33,45 

33 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 120 см и височина от 7 см 

м 44,16 

34 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 90 см и височина от 5 см 

м 38,95 

35 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 60 см и височина от 3 см 

м 35,23 
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36 Направа на непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална 

маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи 

разходи. 

м2 14,52 

37 Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална 

маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи 

разходи. 

м2 15,35 

38 
Направа напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички 

свързани с това разходи. 

м2 15,12 

39 Направа ръчна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи. 

м2 15,37 

40 
Направа на хоризонтална маркировка термопластик тип "Мултидот", вкл. почистване 

на настилката и всички свързани с това присъщи разходи (бяла). 

м2 29,73 

41 Направа на хоризонтална маркировка със студен пластик тип "структурна" за 

пешеходни и защриховани площи, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи (бяла). 

м2 28,57 

42 Направа на хоризонтална маркировка със студен пластик тип "структурна" за 

пешеходни и защриховани площи, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи (синя). 

м2 32,96 

44 Демаркиране м2 13,37 

45 Точкуване м 0,95 

46 Демонтаж на стар стоманен парапет м 12,57 

47 
Изработка и монтаж на стоманен парапет за обезопасяване преминаването по 

мостове и водостоци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи 

м 121,63 

48 
Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. 

всички свързани с това присъщи разходи. 

м 77,75 

49 
Транспорт на строителни отпадъци /годни и негодни за повторна употреба/ до депо 

посочено от Възложителя 

ткм 0,20 

50 
Транспорт на строителни отпадъци до депо посочено от Възложителя 

ткм 0,20 

51 
Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна - шприц 

пластик 

м2 17,14 

52 
Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна - шприц 

пластик 

м2 19,83 

53 
Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри 

типоразмер 

бр. 57,90 

54 Доставка и полагане на стълбчета за знаци бр. 21,14 

55 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж7 бр. 155,42 

56 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж1 бр. 179,93 

  Сметка № 3 Асфалтови работи   

1 Първи битумен разлив м2 1,55 

2 Втори битум разлив м2 1,25 

3 Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (биндер) за покритие (2.4 

тон/м3 обемно тегло) 7см дебелина на пласта 

тон 147,93 

4 Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт    (2.4 тон/м3 

обемно тегло) 5см дебелина на пласта 

тон 155,55 

5 
Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, без транспорт. 

м2 28,11 
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6 
Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, без транспорт. 

м2 35,23 

7 
Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, без транспорт. 

м2 42,15 

8 
Машинно полагане на плътен асфалтобетон , тип А със средна дебелина в уплътнено 

състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички свързани 

с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 172,18 

9 
Машинно полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието /биндер/, за 

усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи 

разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 142,15 

10 

Машинно полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А и всички свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 147,23 

11 Транспорт на асфалтова смес ткм 0,20 

12 Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това 

присъщи разходи. 

м2 1,55 

13 Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с 

това разходи. 

м2 1,25 

14 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, доставка и полагане на плътен 

асфалтобетон машинно 5 см, вкл. битомен разлив 

м2 19,62 

15 Изкърпване на отделни дупки преди полагане на плътен асфалтобетон машинно и 

ръчно 

м2 21,14 

16 Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък м3 35,75 

17 Превоз на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30 км. Вкл.такса 

смет 

м3 10,80 

18 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, премахване на остатъчна 

асфалтова настилка, изкопни работи и подравняване 

м2 7,17 

 Сметка № 4  

Ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти 

  

1 
Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с 

това разходи /без ДШ/ 

бр. 57,42 

2 
Доставка и монтаж на полимерни решетки за ДШ, включително всички свързани с 

това разходи 

бр. 63,15 

3 

Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта 

бр. 240,17 

4 
Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0200 PEHD в изкоп, вкл. 

подвързването й с ДШ и РШ на ул. канализация 

м 19,68 

5 
Доставка и монтаж на линеен отводнител от полимербетон и решетка 

бр. 88,72 

6 
Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0 110 PVC в изкоп, вкл. 

подвързването й с ДШ и РШ на ул. канализация 

м 17,55 

7 
Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това 

разходи /без РШ/ 

бр. 115,23 

8 
Доставка и монтаж на полимерни решетки за РШ, включително всички свързани с 

това разходи 

бр. 182,14 
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В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, всички документи към техническото и ценово 

предложение на участника се подписаха от членовете на Комисията. 

 

4. „Пътностроителна компания Ес Би Ес“ АД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-

20-1053 от 21.08.2018 г., 14.46 ч. 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

Документацията за участие – в запечатана и непрозрачна опаковка. 

Комисията отвори опаковката и констатира наличие на документи, електронен носител с 

ЕЕДОП и ценово предложение. На основание чл. 61, т. 1 от ППЗОП се оповестиха съдържащите 

се в офертата документи.  

Пред всички присъстващи се оповести ценовото предложение на участника, а именно: 

- Предлаганите ценови параметри на участника съгласно приложената КСС за 

единичните цени за всяка от дейностите от Сметки № 1, № 2, № 3 и № 4 са следните:  
              

№  

 

Видове работи 

 

Мярка 

Предлагана  

единична цена в 

лева без ДДС 

  Сметка № 1 Земни работи    

1 Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структори (бетонови подпорни 

стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт 

м2 0,30 

2 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано м2 0,50 

3 Разваляне на тротоари изпълнени с асфалт м2 0,80 

4 Разваляне на съществуващ тротоар с бетонови плочи м2 0,75 

5 Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване на 

транспорт 

м 0,80 

6 Зарязване машинно (с фугорезачка) на съществуваща асфалтова настилка м 1,50 

7 Изкоп механизирано вкл. на пътна основа, на транспорт до едно утежнено условие м3 0,90 

8 Изкоп на транспорт за тротоари м3 1,05 

9 Транспорт на строителни отпадъци до 10км тон 15,00 

10 Почистване регули, пътни и ивични настилки от кал до 10 см м2 1,00 

11 Рязане на асфалтова настилка с фугорез за връзка със съществуваща настилка м 1,80 

12 Натоварване ръчно на отпадъци на транспорт и превоз до 2 км м3 9,50 

13 Натоварване с багер на строителни отпадъци на транспорт и превоз до 2 км м3 12,50 

14 Механизиран изкоп на неподходящ пласт с дебелина до 30 см за оформяне на земно 

легло 

м3 2,00 

15 Натоварване с багер на земни маси на транспорт и превоз до 2 км м3 5,20 

16 Ръчен изкоп на земни маси с дълб.до 50 см м3 4,20 

17 Натоварване ръчно на земни маси на транспорт и превоз до 2 км м3 12,50 

18 Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз. м 4,00 

19 Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз м 3,00 

20 Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/ м2 0,12 

21 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на 

транспорт 

м3 5,00 

22 Разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на 

транспорт 

м3 12,50 

23 Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване и 

натоварване на транспорт 

м3 2,00 

24 Превоз на излишни земни и скални маси от изкоп, банкети, окопи, водостоци, 

регули, вкл. всички свързани с това присъщи разходи. 

ткм 8,50 

25 Подравняване и уплътняване на земно легло м2 10,00 
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26 Демонтаж бетонови бордюри 15/25/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 

км 

м 3,00 

27 Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 

км 

м 4,80 

28 Демонтаж на градински бордюри м 2,50 

29 Разваляне тротоар от бетонови плочи м2 2,00 

30 Обратен насип със земни почви м3 6,80 

31 Фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, 

включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване 

на депо и оформянето му 

м3 2,50 

  Сметка №2 Пътни работи   

1 Доставка  полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа  м3 19,00 

2 Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за основа нови тротоарни 

настилки 

м3 34,00 

3 Доставка и полагане на пясък за нови тротоарни настилки м3 9,00 

4 Изграждане на нова тротоарна настилка с  унипавета (съгласно детайл) дебелина 6см   м2 26,00 

5 Изграждане на нова  настилка с унипавета 8см (съгласно детайл)   м2 30,00 

6 Изпълнение на бетонови бордюри 15/25/50 м 24,50 

7 Подложен бетон В15 за бордюри м3 76,00 

8 Реконструкция на съществуващи шахти  бр. 320,00 

9 Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет H=1100мм м 98,00 

10 Доставка и полагане на хумус за зелени площи с минимална дебелина 15см м3 25,00 

11 
Полагане на основа от заклинен трошен камък, без доставка на материала 

м3 3,50 

12 

Полагане на трошен камък за оформяне на пътна основа, без доставка на материала 

м3 3,50 

13 Доставка на трошен камък ткм 0,99 

14 Доставка, полагане и уплътняване на пластове на пясъчна подложка м3 9,00 

15 
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, в съответствие с 

изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м 16,00 

16 
Доставка и монтаж бетонови бордюри 15/25/50, подготовка на терена и уплътняване, 

включително всички свързани с това разходи 

м 25,00 

17 
Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50, подготовка на терена и уплътняване, 

включително всички свързани с това разходи 

м 35,00 

18 
Доставка и полагане на перфорирани бетонови тела с деб. 10 см на тревна фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 25,00 

19 Доставка и полагане на перфорирани бетонови тела с деб. 8 см на тревна фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 23,00 

20 
Доставка и полагане на бетонни павета /унипаваж/ с деб. 8 см на суха фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 28,00 

21 
Доставка и полагане на бетонни павета /унипаваж/ с деб.6 см , включително всички 

свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 25,00 

22 Направа на тротоар от бетонови плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см м2 25,00 

23 Направа на стъпала от бетонови плочи 30/30/5 см, сиви м 15,00 

24 Обратен монтаж на тротоарни плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см м2 16,00 

25 Направа на кофраж за стоманобетонови стени м2 8,50 

26 Направа на кофраж за стоманобетонови настилки м2 3,50 
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27 Доставка, заготовка и монтаж на армировка Ф06.5÷N12 кг 1,80 

28 Доставка и полагане на бетон B15 м3 185,00 

29 
Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, 

включително всички свързани с това разходи 

м 18,00 

30 
Демонтаж на антипаркинг тела 

бр. 12,00 

31 Обратен монтаж на антипаркинг тела бр. 14,00 

32 Доставка и монтаж на антипаркинг тела бр. 37,00 

33 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 120 см и височина от 7 см 

м 350,00 

34 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 90 см и височина от 5 см 

м 140,00 

35 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 60 см и височина от 3 см 

м 82,00 

36 Направа на непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална 

маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи 

разходи. 

м2 8,50 

37 Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална 

маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи 

разходи. 

м2 9,20 

38 
Направа напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички 

свързани с това разходи. 

м2 14,00 

39 Направа ръчна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи. 

м2 14,80 

40 
Направа на хоризонтална маркировка термопластик тип "Мултидот", вкл. почистване 

на настилката и всички свързани с това присъщи разходи (бяла). 

м2 44,00 

41 Направа на хоризонтална маркировка със студен пластик тип "структурна" за 

пешеходни и защриховани площи, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи (бяла). 

м2 36,00 

42 Направа на хоризонтална маркировка със студен пластик тип "структурна" за 

пешеходни и защриховани площи, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи (синя). 

м2 38,00 

44 Демаркиране м2 40,00 

45 Точкуване м 1,25 

46 Демонтаж на стар стоманен парапет м 8,50 

47 
Изработка и монтаж на стоманен парапет за обезопасяване преминаването по 

мостове и водостоци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи 

м 115,00 

48 
Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. 

всички свързани с това присъщи разходи. 

м 65,00 

49 
Транспорт на строителни отпадъци /годни и негодни за повторна употреба/ до депо 

посочено от Възложителя 

ткм 2,45 

50 
Транспорт на строителни отпадъци до депо посочено от Възложителя 

ткм 2,45 

51 
Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна - шприц 

пластик 

м2 12,90 

52 
Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна - шприц 

пластик 

м2 20,20 

53 
Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри 

типоразмер 

бр. 26,50 
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54 Доставка и полагане на стълбчета за знаци бр. 145,00 

55 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж7 бр. 125,00 

56 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж1 бр. 175,00 

  Сметка № 3 Асфалтови работи   

1 Първи битумен разлив м2 1,60 

2 Втори битум разлив м2 1,25 

3 Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (биндер) за покритие (2.4 

тон/м3 обемно тегло) 7см дебелина на пласта 

тон 130,00 

4 Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт    (2.4 тон/м3 

обемно тегло) 5см дебелина на пласта 

тон 150,00 

5 
Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, без транспорт. 

м2 12,00 

6 
Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, без транспорт. 

м2 17,00 

7 
Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, без транспорт. 

м2 24,00 

8 
Машинно полагане на плътен асфалтобетон , тип А със средна дебелина в уплътнено 

състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички свързани 

с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 74,00 

9 
Машинно полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието /биндер/, за 

усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи 

разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 68,00 

10 

Машинно полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А и всички свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 59,00 

11 Транспорт на асфалтова смес ткм 1,49 

12 Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това 

присъщи разходи. 

м2 1,60 

13 Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с 

това разходи. 

м2 1,25 

14 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, доставка и полагане на плътен 

асфалтобетон машинно 5 см, вкл. битомен разлив 

м2 26,00 

15 Изкърпване на отделни дупки преди полагане на плътен асфалтобетон машинно и 

ръчно 

м2 25,00 

16 Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък м3 34,00 

17 Превоз на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30 км. Вкл.такса 

смет 

м3 149,00 

18 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, премахване на остатъчна 

асфалтова настилка, изкопни работи и подравняване 

м2 5,00 

 Сметка № 4  

Ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти 

  

1 
Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с 

това разходи /без ДШ/ 

бр. 45,00 
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2 
Доставка и монтаж на полимерни решетки за ДШ, включително всички свързани с 

това разходи 

бр. 160,00 

3 

Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта 

бр. 350,00 

4 
Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0200 PEHD в изкоп, вкл. 

подвързването й с ДШ и РШ на ул. канализация 

м 24,00 

5 
Доставка и монтаж на линеен отводнител от полимербетон и решетка 

бр. 300,00 

6 
Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0 110 PVC в изкоп, вкл. 

подвързването й с ДШ и РШ на ул. канализация 

м 18,00 

7 
Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това 

разходи /без РШ/ 

бр. 90,00 

8 
Доставка и монтаж на полимерни решетки за РШ, включително всички свързани с 

това разходи 

бр. 225,00 

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, всички документи към техническото и ценово 

предложение на участника се подписаха от членовете на Комисията. 

 

5. „Трейс – пътно строителство“ АД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1054 от 

21.08.2018 г., 16.02 ч. 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

Документацията за участие – в запечатана и непрозрачна опаковка. 

Комисията отвори опаковката и констатира наличие на документи, електронен носител с 

ЕЕДОП и ценово предложение. На основание чл. 61, т. 1 от ППЗОП се оповестиха съдържащите 

се в офертата документи.  

Пред всички присъстващи се оповести ценовото предложение на участника, а именно: 

- Предлаганите ценови параметри на участника съгласно приложената КСС за 

единичните цени за всяка от дейностите от Сметки № 1, № 2, № 3 и № 4 са следните:  
              

№  

 

Видове работи 

 

Мярка 

Предлагана  

единична цена в 

лева без ДДС 

  Сметка № 1 Земни работи    

1 Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структори (бетонови подпорни 

стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт 

м2 15,00 

2 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано м2 3,00 

3 Разваляне на тротоари изпълнени с асфалт м2 3,00 

4 Разваляне на съществуващ тротоар с бетонови плочи м2 2,50 

5 Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване на 

транспорт 

м 2,00 

6 Зарязване машинно (с фугорезачка) на съществуваща асфалтова настилка м 3,50 

7 Изкоп механизирано вкл. на пътна основа, на транспорт до едно утежнено условие м3 8,00 

8 Изкоп на транспорт за тротоари м3 8,00 

9 Транспорт на строителни отпадъци до 10км тон 3,00 

10 Почистване регули, пътни и ивични настилки от кал до 10 см м2 1,50 

11 Рязане на асфалтова настилка с фугорез за връзка със съществуваща настилка м 3,50 

12 Натоварване ръчно на отпадъци на транспорт и превоз до 2 км м3 3,00 

13 Натоварване с багер на строителни отпадъци на транспорт и превоз до 2 км м3 2,50 

14 Механизиран изкоп на неподходящ пласт с дебелина до 30 см за оформяне на земно 

легло 

м3 6,50 
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15 Натоварване с багер на земни маси на транспорт и превоз до 2 км м3 2,50 

16 Ръчен изкоп на земни маси с дълб.до 50 см м3 12,50 

17 Натоварване ръчно на земни маси на транспорт и превоз до 2 км м3 3,00 

18 Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз. м 15,00 

19 Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз м 12,00 

20 Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/ м2 1,50 

21 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на 

транспорт 

м3 8,00 

22 Разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на 

транспорт 

м3 25,00 

23 Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване и 

натоварване на транспорт 

м3 8,00 

24 Превоз на излишни земни и скални маси от изкоп, банкети, окопи, водостоци, 

регули, вкл. всички свързани с това присъщи разходи. 

ткм 0,30 

25 Подравняване и уплътняване на земно легло м2 1,50 

26 Демонтаж бетонови бордюри 15/25/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 

км 

м 2,00 

27 Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 

км 

м 2,00 

28 Демонтаж на градински бордюри м 1,80 

29 Разваляне тротоар от бетонови плочи м2 2,00 

30 Обратен насип със земни почви м3 5,00 

31 Фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, 

включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване 

на депо и оформянето му 

м3 15,00 

  Сметка №2 Пътни работи   

1 Доставка  полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа  м3 40,00 

2 Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за основа нови тротоарни 

настилки 

м3 40,00 

3 Доставка и полагане на пясък за нови тротоарни настилки м3 25,00 

4 Изграждане на нова тротоарна настилка с  унипавета (съгласно детайл) дебелина 6см   м2 31,00 

5 Изграждане на нова  настилка с унипавета 8см (съгласно детайл)   м2 33,00 

6 Изпълнение на бетонови бордюри 15/25/50 м 29,00 

7 Подложен бетон В15 за бордюри м3 90,00 

8 Реконструкция на съществуващи шахти  бр. 80,00 

9 Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет H=1100мм м 60,00 

10 Доставка и полагане на хумус за зелени площи с минимална дебелина 15см м3 22,00 

11 
Полагане на основа от заклинен трошен камък, без доставка на материала 

м3 20,00 

12 

Полагане на трошен камък за оформяне на пътна основа, без доставка на материала 

м3 20,00 

13 Доставка на трошен камък ткм 0,25 

14 Доставка, полагане и уплътняване на пластове на пясъчна подложка м3 10,00 

15 
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, в съответствие с 

изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи. 

м 18,00 

16 
Доставка и монтаж бетонови бордюри 15/25/50, подготовка на терена и уплътняване, 

включително всички свързани с това разходи 

м 29,00 
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17 
Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50, подготовка на терена и уплътняване, 

включително всички свързани с това разходи 

м 31,00 

18 
Доставка и полагане на перфорирани бетонови тела с деб. 10 см на тревна фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 33,00 

19 Доставка и полагане на перфорирани бетонови тела с деб. 8 см на тревна фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 31,00 

20 
Доставка и полагане на бетонни павета /унипаваж/ с деб. 8 см на суха фуга, 

включително всички свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 33,00 

21 
Доставка и полагане на бетонни павета /унипаваж/ с деб.6 см , включително всички 

свързани с това разходи. /без подложка/. 

м2 31,00 

22 Направа на тротоар от бетонови плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см м2 31,00 

23 Направа на стъпала от бетонови плочи 30/30/5 см, сиви м 25,00 

24 Обратен монтаж на тротоарни плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см м2 25,00 

25 Направа на кофраж за стоманобетонови стени м2 30,00 

26 Направа на кофраж за стоманобетонови настилки м2 30,00 

27 Доставка, заготовка и монтаж на армировка Ф06.5÷N12 кг 2,00 

28 Доставка и полагане на бетон B15 м3 180,00 

29 
Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, 

включително всички свързани с това разходи 

м 30,00 

30 
Демонтаж на антипаркинг тела 

бр. 10,00 

31 Обратен монтаж на антипаркинг тела бр. 10,00 

32 Доставка и монтаж на антипаркинг тела бр. 100,00 

33 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 120 см и височина от 7 см 

м 30,00 

34 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 90 см и височина от 5 см 

м 150,00 

35 
Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на 

преминаване около 60 см и височина от 3 см 

м 100,00 

36 Направа на непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална 

маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи 

разходи. 

м2 18,00 

37 Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална 

маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи 

разходи. 

м2 18,00 

38 Направа напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички 

свързани с това разходи. 

м2 22,00 

39 Направа ръчна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи. 

м2 22,00 

40 
Направа на хоризонтална маркировка термопластик тип "Мултидот", вкл. почистване 

на настилката и всички свързани с това присъщи разходи (бяла). 

м2 38,00 

41 Направа на хоризонтална маркировка със студен пластик тип "структурна" за 

пешеходни и защриховани площи, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи (бяла). 

м2 38,00 

42 Направа на хоризонтална маркировка със студен пластик тип "структурна" за 

пешеходни и защриховани площи, вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи (синя). 

м2 38,00 

44 Демаркиране м2 1,00 

45 Точкуване м 0,50 
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46 Демонтаж на стар стоманен парапет м 10,00 

47 
Изработка и монтаж на стоманен парапет за обезопасяване преминаването по 

мостове и водостоци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи 

м 90,00 

48 
Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. 

всички свързани с това присъщи разходи. 

м 80,00 

49 
Транспорт на строителни отпадъци /годни и негодни за повторна употреба/ до депо 

посочено от Възложителя 

ткм 0,30 

50 
Транспорт на строителни отпадъци до депо посочено от Възложителя 

ткм 0,30 

51 
Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна - шприц 

пластик 

м2 22,00 

52 
Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна - шприц 

пластик 

м2 25,00 

53 
Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри 

типоразмер 

бр. 60,00 

54 Доставка и полагане на стълбчета за знаци бр. 60,00 

55 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж7 бр. 60,00 

56 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж1 бр. 100,00 

  Сметка № 3 Асфалтови работи   

1 Първи битумен разлив м2 9,00 

2 Втори битум разлив м2 8,50 

3 Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (биндер) за покритие (2.4 

тон/м3 обемно тегло) 7см дебелина на пласта 

тон 60,00 

4 Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт    (2.4 тон/м3 

обемно тегло) 5см дебелина на пласта 

тон 70,00 

5 
Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, без транспорт. 

м2 28,00 

6 
Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, без транспорт. 

м2 40,00 

7 
Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с 

дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, без транспорт. 

м2 60,00 

8 
Машинно полагане на плътен асфалтобетон , тип А със средна дебелина в уплътнено 

състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички свързани 

с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 70,00 

9 
Машинно полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието /биндер/, за 

усилване и профилиране с променлива дебелина и всички свързани с това присъщи 

разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 60,00 

10 

Машинно полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А и всички свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

т 50,00 

11 Транспорт на асфалтова смес ткм 0,30 

12 Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това 

присъщи разходи. 

м2 9,00 
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13 Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с 

това разходи. 

м2 8,50 

14 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, доставка и полагане на плътен 

асфалтобетон машинно 5 см, вкл. битомен разлив 

м2 32,00 

15 Изкърпване на отделни дупки преди полагане на плътен асфалтобетон машинно и 

ръчно 

м2 28,00 

16 Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък м3 40,00 

17 Превоз на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30 км. Вкл.такса 

смет 

м3 15,00 

18 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, премахване на остатъчна 

асфалтова настилка, изкопни работи и подравняване 

м2 3,50 

 Сметка № 4  

Ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти 

  

1 
Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с 

това разходи /без ДШ/ 

бр. 50,00 

2 
Доставка и монтаж на полимерни решетки за ДШ, включително всички свързани с 

това разходи 

бр. 50,00 

3 

Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта 

бр. 100,00 

4 
Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0200 PEHD в изкоп, вкл. 

подвързването й с ДШ и РШ на ул. канализация 

м 30,00 

5 
Доставка и монтаж на линеен отводнител от полимербетон и решетка 

бр. 100,00 

6 
Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0 110 PVC в изкоп, вкл. 

подвързването й с ДШ и РШ на ул. канализация 

м 15,00 

7 
Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това 

разходи /без РШ/ 

бр. 50,00 

8 
Доставка и монтаж на полимерни решетки за РШ, включително всички свързани с 

това разходи 

бр. 50,00 

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, всички документи към техническото и ценово 

предложение на участника се подписаха от членовете на Комисията. 

С извършване на горните действия, Комисията приключи работата си в днешното 

открито заседание и заседанието бе закрито. 

 

IІ. Разглеждане на представените оферти и проверка за съответствието им с 

предварително обявените условия съгласно чл. 61, т. 3 от ППЗОП 

На 03.09.2018 г., от 10,00 часа в Стая № 5 в сградата на Община Павел баня, в закрито 

заседание Комисията – в непроменен състав, възобнови работата си по извършване на 

следващите се действия по провеждане на настоящата възлагателна процедура, като пристъпи 

към разглеждане на представените от участниците Технически предложения, при което направи 

следните констатации: 

1. „Пътстрой-С“ ЕООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-20-973 от 02.08.2018 г., 

13.38 ч. 

Участникът е представил Техническо предложение с всички приложено към него 

документи съгласно Указанията за участие в обществената поръчка. 

Участникът е представил попълнено и подписано Предложение за изпълнение на 

поръчката (обр. 4), което съдържа минимално изискуемата информация съгласно изискванията 

на Възложителя. 



 24 

След преглед и преценка за съответствие на Техническото предложение на участника, 

Комисията заключи, че същото отговаря на поставените от Възложителя изисквания и 

предварително обявените условия на поръчката. 

2. „Еврогео груп“ ООД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1050 от 21.08.2018 г., 

11.52ч. 

Участникът е представил Техническо предложение с всички приложено към него 

документи съгласно Указанията за участие в обществената поръчка. 

Участникът е представил попълнено и подписано Предложение за изпълнение на 

поръчката (обр. 4), което съдържа минимално изискуемата информация съгласно изискванията 

на Възложителя. 

След преглед и преценка за съответствие на Техническото предложение на участника, 

Комисията заключи, че същото отговаря на поставените от Възложителя изисквания и 

предварително обявените условия на поръчката. 

3. „Технопътстрой“ ЕООД гр. Ямбол с оферта с вх. № РД-20-1052 от 21.08.2018 г., 

13.24ч. 

Участникът е представил Техническо предложение с всички приложено към него 

документи съгласно Указанията за участие в обществената поръчка. 

Участникът е представил попълнено и подписано Предложение за изпълнение на 

поръчката (обр. 4), което съдържа минимално изискуемата информация съгласно изискванията 

на Възложителя. 

След преглед и преценка за съответствие на Техническото предложение на участника, 

Комисията заключи, че същото отговаря на поставените от Възложителя изисквания и 

предварително обявените условия на поръчката. 

4. „Пътностроителна компания Ес Би Ес“ АД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-

20-1053 от 21.08.2018 г., 14.46 ч. 

Участникът е представил Техническо предложение с всички приложено към него 

документи съгласно Указанията за участие в обществената поръчка. 

Участникът е представил попълнено и подписано Предложение за изпълнение на 

поръчката (обр. 4), което съдържа минимално изискуемата информация съгласно изискванията 

на Възложителя. 

След преглед и преценка за съответствие на Техническото предложение на участника, 

Комисията заключи, че същото отговаря на поставените от Възложителя изисквания и 

предварително обявените условия на поръчката. 

5. „Трейс – пътно строителство“ АД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1054 от 

21.08.2018 г., 16.02 ч. 

Участникът е представил Техническо предложение с всички приложено към него 

документи съгласно Указанията за участие в обществената поръчка. 

Участникът е представил попълнено и подписано Предложение за изпълнение на 

поръчката (обр. 4), което съдържа минимално изискуемата информация съгласно изискванията 

на Възложителя. 

След преглед и преценка за съответствие на Техническото предложение на участника, 

Комисията заключи, че същото отговаря на поставените от Възложителя изисквания и 

предварително обявените условия на поръчката. 

В изпълнение на чл. 61, т. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на 

представените Ценови предложения на участниците, допуснати до този етап на процедурата, 

при което направи следните констатации: 

1. „Пътстрой-С“ ЕООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-20-973 от 02.08.2018 г., 

13.38 ч. 

Участникът е представил Ценово предложение по образец на Възложителя с приложена 

към него Количествено-стойностна сметка. 
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Комисията извърши подробна проверка на съдържанието на ценовото предложение на 

участника и съответствието му с Образец № 8 и Приложение № 1 (КСС) към него съгласно 

поставените изисквания в одобрените от Възложителя Указания за участие. Не се констатираха 

несъответствия с предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите от 

Сметка № 1, № 2, № 3 и № 4. 

С оглед гореизложеното, Комисията заключи, че Ценовото предложение на участника е 

съобразено с изискванията на Възложителя и същото отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

2. „Еврогео груп“ ООД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1050 от 21.08.2018 г., 

11.52ч. 

Участникът е представил Ценово предложение по образец на Възложителя с приложена 

към него Количествено-стойностна сметка. 

Комисията извърши подробна проверка на съдържанието на ценовото предложение на 

участника и съответствието му с Образец № 8 и Приложение № 1 (КСС) към него съгласно 

поставените изисквания в одобрените от Възложителя Указания за участие. Не се констатираха 

несъответствия с предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите от 

Сметка № 1, № 2, № 3 и № 4. 

С оглед гореизложеното, Комисията заключи, че Ценовото предложение на участника е 

съобразено с изискванията на Възложителя и същото отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

3. „Технопътстрой“ ЕООД гр. Ямбол с оферта с вх. № РД-20-1052 от 21.08.2018 г., 

13.24ч. 

Участникът е представил Ценово предложение по образец на Възложителя с приложена 

към него Количествено-стойностна сметка. 

Комисията извърши подробна проверка на съдържанието на ценовото предложение на 

участника и съответствието му с Образец № 8 и Приложение № 1 (КСС) към него съгласно 

поставените изисквания в одобрените от Възложителя Указания за участие. Не се констатираха 

несъответствия с предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите от 

Сметка № 1, № 2, № 3 и № 4. 

С оглед гореизложеното, Комисията заключи, че Ценовото предложение на участника е 

съобразено с изискванията на Възложителя и същото отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

4. „Пътностроителна компания Ес Би Ес“ АД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-

20-1053 от 21.08.2018 г., 14.46 ч. 

Участникът е представил Ценово предложение по образец на Възложителя с приложена 

към него Количествено-стойностна сметка. 

Комисията извърши подробна проверка на съдържанието на ценовото предложение на 

участника и съответствието му с Образец № 8 и Приложение № 1 (КСС) към него съгласно 

поставените изисквания съгласно одобрените от Възложителя Указания за участие. Не се 

констатираха несъответствия с предложените от участника единични цени за изпълнение на 

дейностите от Сметка № 1, № 2, № 3 и № 4. 

С оглед гореизложеното, Комисията заключи, че Ценовото предложение на участника е 

съобразено с изискванията на Възложителя и същото отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

5. „Трейс – пътно строителство“ АД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1054 от 

21.08.2018 г., 16.02 ч. 

Участникът е представил Ценово предложение по образец на Възложителя с приложена 

към него Количествено-стойностна сметка. 

Комисията извърши подробна проверка на съдържанието на ценовото предложение на 

участника и съответствието му с Образец № 8 и Приложение № 1 (КСС) към него съгласно 
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поставените изисквания в одобрените от Възложителя Указания за участие. Не се констатираха 

несъответствия с предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите от 

Сметка № 1, № 2, № 3 и № 4. 

С оглед гореизложеното, Комисията заключи, че Ценовото предложение на участника е 

съобразено с изискванията на Възложителя и същото отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

 

IІІ. Проверка за наличие на необичайно благоприятни оферти  

съгласно чл. 72 от ЗОП 
Комисията пристъпи към проверка за наличие на необичайно благоприятни оферти 

съгласно чл. 72 от ЗОП. 

Комисията извърши съответните изчисления с цел установяване дали някое от 

предложенията от участниците за единични цени по Сметка № 1, № 2, № 3 и № 4 са с повече от 

20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите 

оферти. 

В резултат на извършените изчисления, Комисията констатира, че са налице 

предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на 

съответните предложения на останалите участници. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията прие единодушно следните РЕШЕНИЯ: 

1. Да се изиска подробна писмена обосновка от участника „Пътстрой-С“ ЕООД гр. 

Стара Загора с оферта с вх. № РД-20-973 от 02.08.2018 г., 13.38 ч. за начина на образуване на 

предложените единични цени за изпълнение на видовете работи от Сметка № 1, № 2, № 3 и № 4, 

посочени в Таблицата по-долу, както следва:  
№  Видове работи 

  СПИСЪК НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ 

  Сметка № 1 Земни работи 

9 Транспорт на строителни отпадъци до 10км 

18 Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз. 

19 Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз 

22 Разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на транспорт 

24 Превоз на излишни земни и скални маси от изкоп, банкети, окопи, водостоци, регули, вкл. всички свързани с това 

присъщи разходи. 

25 Подравняване и уплътняване на земно легло 

  Сметка № 2 Пътни работи 

9 Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет H=1100мм 

11 Полагане на основа от заклинен трошен камък, без доставка на материала 

12 Полагане на трошен камък за оформяне на пътна основа, без доставка на материала 

24 Обратен монтаж на тротоарни плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см 

25 Направа на кофраж за стоманобетонови стени 

28 Доставка и полагане на бетон B15 

44 Демаркиране 

45 Точкуване 

46 Демонтаж на стар стоманен парапет 

49 Транспорт на строителни отпадъци /годни и негодни за повторна употреба/ до депо посочено от Възложителя 

50 Транспорт на строителни отпадъци до депо посочено от Възложителя 

52 Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна - шприц пластик 

  Сметка № 3 Асфалтови работи 

1 Първи битумен разлив 

2 Втори битум разлив 

12 Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи. 

13 Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това разходи. 

17 Превоз на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30 км. Вкл.такса смет 

 Сметка № 4 Ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти 

4 Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0200 PEHD в изкоп, вкл. подвързването й с ДШ и РШ на 
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ул. канализация 

6 Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0 110 PVC в изкоп, вкл. подвързването й с ДШ и РШ на ул. 

канализация 

 

2. Да се изиска подробна писмена обосновка от участника „Еврогео груп“ ООД гр. 

София с оферта с вх. № РД-20-1050 от 21.08.2018 г., 11.52 ч. за начина на образуване на 

предложените единични цени за изпълнение на видовете работи от Сметка № 1, № 2, № 3 и № 4, 

посочени в Таблицата по-долу, както следва:  
№  Видове работи 

  СПИСЪК НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ 

  Сметка № 1 Земни работи 

1 Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структори (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) 

включително натоварване на транспорт 

2 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано 

3 Разваляне на тротоари изпълнени с асфалт 

4 Разваляне на съществуващ тротоар с бетонови плочи 

5 Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване на транспорт 

6 Зарязване машинно (с фугорезачка) на съществуваща асфалтова настилка 

7 Изкоп механизирано вкл. на пътна основа, на транспорт до едно утежнено условие 

8 Изкоп на транспорт за тротоари 

9 Транспорт на строителни отпадъци до 10км 

10 Почистване регули, пътни и ивични настилки от кал до 10 см 

11 Рязане на асфалтова настилка с фугорез за връзка със съществуваща настилка 

12 Натоварване ръчно на отпадъци на транспорт и превоз до 2 км 

13 Натоварване с багер на строителни отпадъци на транспорт и превоз до 2 км 

14 Механизиран изкоп на неподходящ пласт с дебелина до 30 см за оформяне на земно легло 

15 Натоварване с багер на земни маси на транспорт и превоз до 2 км 

17 Натоварване ръчно на земни маси на транспорт и превоз до 2 км 

20 Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/ 

21 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на транспорт 

22 Разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на транспорт 

23 Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване и натоварване на транспорт 

24 Превоз на излишни земни и скални маси от изкоп, банкети, окопи, водостоци, регули, вкл. всички свързани с това 

присъщи разходи. 

25 Подравняване и уплътняване на земно легло 

26 Демонтаж бетонови бордюри 15/25/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 км 

27 Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 км 

28 Демонтаж на градински бордюри 

29 Разваляне тротоар от бетонови плочи 

30 Обратен насип със земни почви 

  Сметка № 2 Пътни работи 

4 Изграждане на нова тротоарна настилка с  унипавета (съгласно детайл) дебелина 6см   

6 Изпълнение на бетонови бордюри 15/25/50 

8 Реконструкция на съществуващи шахти  

10 Доставка и полагане на хумус за зелени площи с минимална дебелина 15см 

11 Полагане на основа от заклинен трошен камък, без доставка на материала 

12 Полагане на трошен камък за оформяне на пътна основа, без доставка на материала 

13 Доставка на трошен камък 

15 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички 

свързани с това разходи. 

16 Доставка и монтаж бетонови бордюри 15/25/50, подготовка на терена и уплътняване, включително всички свързани с 

това разходи 

17 Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35/50, подготовка на терена и уплътняване, включително всички свързани с 

това разходи 

23 Направа на стъпала от бетонови плочи 30/30/5 см, сиви 

25 Направа на кофраж за стоманобетонови стени 

26 Направа на кофраж за стоманобетонови настилки 

28 Доставка и полагане на бетон B15 

30 Демонтаж на антипаркинг тела 
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31 Обратен монтаж на антипаркинг тела 

32 Доставка и монтаж на антипаркинг тела 

33 Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на преминаване около 120 см и 

височина от 7 см 

34 Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на преминаване около 90 см и 

височина от 5 см 

35 Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на преминаване около 60 см и 

височина от 3 см 

38 Направа напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това разходи. 

40 Направа на хоризонтална маркировка термопластик тип "Мултидот", вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи (бяла). 

44 Демаркиране 

49 Транспорт на строителни отпадъци /годни и негодни за повторна употреба/ до депо посочено от Възложителя 

50 Транспорт на строителни отпадъци до депо посочено от Възложителя 

52 Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна - шприц пластик 

54 Доставка и полагане на стълбчета за знаци 

  Сметка № 3 Асфалтови работи 

1 Първи битумен разлив 

2 Втори битум разлив 

6 Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, 

оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, 

без транспорт. 

7 Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, 

оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, без 

транспорт. 

11 Транспорт на асфалтова смес 

12 Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи. 

13 Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това разходи. 

14 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, доставка и полагане на плътен асфалтобетон машинно 5 см, 

вкл. битомен разлив 

15 Изкърпване на отделни дупки преди полагане на плътен асфалтобетон машинно и ръчно 

17 Превоз на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30 км. Вкл.такса смет 

18 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, премахване на остатъчна асфалтова настилка, изкопни работи и 

подравняване 

 Сметка № 4 Ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти 

2 Доставка и монтаж на полимерни решетки за ДШ, включително всички свързани с това разходи 

3 Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта 

4 Доставка и полагане на дъждоотвеждаща канализац. тръба 0200 PEHD в изкоп, вкл. подвързването й с ДШ и РШ на 

ул. канализация 

5 Доставка и монтаж на линеен отводнител от полимербетон и решетка 

 

3. Да се изиска подробна писмена обосновка от участника „Технопътстрой“ ЕООД гр. 

Ямбол с оферта с вх. № РД-20-1052 от 21.08.2018 г., 13.24ч. за начина на образуване на 

предложените единични цени за изпълнение на видовете работи от Сметка № 1, № 2, № 3 и № 4, 

посочени в Таблицата по-долу, както следва:  
№  Видове работи 

  СПИСЪК НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ 

  Сметка № 1 Земни работи 

1 Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структори (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) 

включително натоварване на транспорт 

4 Разваляне на съществуващ тротоар с бетонови плочи 

7 Изкоп механизирано вкл. на пътна основа, на транспорт до едно утежнено условие 

8 Изкоп на транспорт за тротоари 

9 Транспорт на строителни отпадъци до 10км 

10 Почистване регули, пътни и ивични настилки от кал до 10 см 
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20 Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/ 

24 Превоз на излишни земни и скални маси от изкоп, банкети, окопи, водостоци, регули, вкл. всички свързани с това 

присъщи разходи. 

25 Подравняване и уплътняване на земно легло 

28 Демонтаж на градински бордюри 

29 Разваляне тротоар от бетонови плочи 

  Сметка № 2 Пътни работи 

13 Доставка на трошен камък 

23 Направа на стъпала от бетонови плочи 30/30/5 см, сиви 

30 Демонтаж на антипаркинг тела 

31 Обратен монтаж на антипаркинг тела 

32 Доставка и монтаж на антипаркинг тела 

33 Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на преминаване около 120 см и 

височина от 7 см 

34 Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на преминаване около 90 см и 

височина от 5 см 

35 Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на преминаване около 60 см и 

височина от 3 см 

40 Направа на хоризонтална маркировка термопластик тип "Мултидот", вкл. почистване на настилката и всички свързани 

с това присъщи разходи (бяла). 

49 Транспорт на строителни отпадъци /годни и негодни за повторна употреба/ до депо посочено от Възложителя 

50 Транспорт на строителни отпадъци до депо посочено от Възложителя 

54 Доставка и полагане на стълбчета за знаци 

  Сметка № 3 Асфалтови работи 

1 Първи битумен разлив 

2 Втори битум разлив 

11 Транспорт на асфалтова смес 

12 Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи. 

13 Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това разходи. 

14 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, доставка и полагане на плътен асфалтобетон машинно 5 см, 

вкл. битомен разлив 

15 Изкърпване на отделни дупки преди полагане на плътен асфалтобетон машинно и ръчно 

17 Превоз на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30 км. Вкл.такса смет 

 Сметка № 4 Ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти 

2 Доставка и монтаж на полимерни решетки за ДШ, включително всички свързани с това разходи 

5 Доставка и монтаж на линеен отводнител от полимербетон и решетка 

 

4. Да се изиска подробна писмена обосновка от участника „Пътностроителна компания 

Ес Би Ес“ АД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-20-1053 от 21.08.2018 г., 14.46 ч. за начина 

на образуване на предложените единични цени за изпълнение на видовете работи от Сметка № 

1, № 2, № 3 и № 4, посочени в Таблицата по-долу, както следва:  
№  Видове работи 

  СПИСЪК НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ 

  Сметка № 1 Земни работи 

1 Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структори (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) 

включително натоварване на транспорт 

2 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано 

3 Разваляне на тротоари изпълнени с асфалт 

4 Разваляне на съществуващ тротоар с бетонови плочи 

5 Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване на транспорт 

6 Зарязване машинно (с фугорезачка) на съществуваща асфалтова настилка 

7 Изкоп механизирано вкл. на пътна основа, на транспорт до едно утежнено условие 

8 Изкоп на транспорт за тротоари 

10 Почистване регули, пътни и ивични настилки от кал до 10 см 

11 Рязане на асфалтова настилка с фугорез за връзка със съществуваща настилка 

14 Механизиран изкоп на неподходящ пласт с дебелина до 30 см за оформяне на земно легло 

16 Ръчен изкоп на земни маси с дълб.до 50 см 

18 Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз. 
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19 Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз 

20 Почистване на регули и настилка от кал, машинно /без натоварване и превоз/ 

21 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на транспорт 

22 Разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на транспорт 

23 Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване и натоварване на транспорт 

29 Разваляне тротоар от бетонови плочи 

30 Обратен насип със земни почви 

31 Фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране 

на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му 

  Сметка № 2 Пътни работи 

1 Доставка  полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа  

3 Доставка и полагане на пясък за нови тротоарни настилки 

7 Подложен бетон В15 за бордюри 

11 Полагане на основа от заклинен трошен камък, без доставка на материала 

12 Полагане на трошен камък за оформяне на пътна основа, без доставка на материала 

13 Доставка на трошен камък 

14 Доставка, полагане и уплътняване на пластове на пясъчна подложка 

18 Доставка и полагане на перфорирани бетонови тела с деб. 10 см на тревна фуга, включително всички свързани с това 

разходи. /без подложка/. 

19 Доставка и полагане на перфорирани бетонови тела с деб. 8 см на тревна фуга, включително всички свързани с това 

разходи. /без подложка/. 

22 Направа на тротоар от бетонови плочи, вкл. пясъчна подложка 5 см 

23 Направа на стъпала от бетонови плочи 30/30/5 см, сиви 

25 Направа на кофраж за стоманобетонови стени 

26 Направа на кофраж за стоманобетонови настилки 

29 Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, включително всички свързани с това 

разходи 

31 Обратен монтаж на антипаркинг тела 

32 Доставка и монтаж на антипаркинг тела 

36 Направа на непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на 

настилката и всички свързани с това присъщи разходи. 

37 Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на 

настилката и всички свързани с това присъщи разходи. 

51 Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна - шприц пластик 

53 Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер 

55 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж7 

  Сметка № 3 Асфалтови работи 

1 Първи битумен разлив 

2 Втори битум разлив 

5 Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с 

фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, 

без транспорт. 

6 Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, 

оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, 

без транспорт. 

7 Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, 

оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, без 

транспорт. 

8 Машинно полагане на плътен асфалтобетон , тип А със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване 

на фугите, почистване на основата и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията 

на Възложителя. 

9 Машинно полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието /биндер/, за усилване и профилиране с променлива 

дебелина и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

10 Машинно полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А и всички свързани с това присъщи разходи /без 
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транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

12 Направа на първи битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това присъщи разходи. 

13 Направа на втори/свързващ/ битумен разлив, доставка, полагане и всички свързани с това разходи. 

18 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, премахване на остатъчна асфалтова настилка, изкопни работи и 

подравняване 

 Сметка № 4 Ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти 

1 Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи /без ДШ/ 

 

5. Да се изиска подробна писмена обосновка от участника „Трейс – пътно 

строителство“ АД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1054 от 21.08.2018 г., 16.02 ч. за начина 

на образуване на предложените единични цени за изпълнение на видовете работи от Сметка № 

1, № 2, № 3 и № 4, посочени в Таблицата по-долу, както следва:  
№  Видове работи 

  СПИСЪК НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ 

  Сметка № 1 Земни работи 

5 Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри вкл. натоварване на транспорт 

9 Транспорт на строителни отпадъци до 10км 

12 Натоварване ръчно на отпадъци на транспорт и превоз до 2 км 

13 Натоварване с багер на строителни отпадъци на транспорт и превоз до 2 км 

15 Натоварване с багер на земни маси на транспорт и превоз до 2 км 

17 Натоварване ръчно на земни маси на транспорт и превоз до 2 км 

21 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изкопаване и натоварване на транспорт 

23 Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване и натоварване на транспорт 

24 Превоз на излишни земни и скални маси от изкоп, банкети, окопи, водостоци, регули, вкл. всички свързани с това 

присъщи разходи. 

25 Подравняване и уплътняване на земно легло 

26 Демонтаж бетонови бордюри 15/25/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 км 

27 Демонтаж бетонови бордюри 18/35/50, натоварване ръчно на транспорт и превоз до 2 км 

28 Демонтаж на градински бордюри 

29 Разваляне тротоар от бетонови плочи 

30 Обратен насип със земни почви 

31 Фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране 

на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му 

  Сметка № 2 Пътни работи 

8 Реконструкция на съществуващи шахти  

9 Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет H=1100мм 

13 Доставка на трошен камък 

14 Доставка, полагане и уплътняване на пластове на пясъчна подложка 

31 Обратен монтаж на антипаркинг тела 

33 Доставка и монтаж на ограничител на скоростта от рециклирана гума с дължина на преминаване около 120 см и 

височина от 7 см 

44 Демаркиране 

45 Точкуване 

47 Изработка и монтаж на стоманен парапет за обезопасяване преминаването по мостове и водостоци, вкл. всички 

свързани с това присъщи разходи 

49 Транспорт на строителни отпадъци /годни и негодни за повторна употреба/ до депо посочено от Възложителя 

50 Транспорт на строителни отпадъци до депо посочено от Възложителя 

55 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж7 

56 Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели - Ж1 

  Сметка № 3 Асфалтови работи 

3 Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт (биндер) за покритие (2.4 тон/м3 обемно тегло) 7см дебелина на 

пласта 

4 Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт    (2.4 тон/м3 обемно тегло) 5см дебелина на 

пласта 

8 Машинно полагане на плътен асфалтобетон , тип А със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване 

на фугите, почистване на основата и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията 

на Възложителя. 

9 Машинно полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието /биндер/, за усилване и профилиране с променлива 
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дебелина и всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

10 Машинно полагане на асфалтобетон за основни пластове тип А и всички свързани с това присъщи разходи /без 

транспорт/, съгласно изискванията на Възложителя. 

11 Транспорт на асфалтова смес 

17 Превоз на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30 км. Вкл.такса смет 

18 Подготовка на работния участък, машинно фрезоване, премахване на остатъчна асфалтова настилка, изкопни работи и 

подравняване 

 Сметка № 4 Ремонтни работи на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти 

2 Доставка и монтаж на полимерни решетки за ДШ, включително всички свързани с това разходи 

3 Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта 

5 Доставка и монтаж на линеен отводнител от полимербетон и решетка 

7 Повдигане на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи /без РШ/ 

8 Доставка и монтаж на полимерни решетки за РШ, включително всички свързани с това разходи 

6. Писмените обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП да се представят от участниците в 

Деловодството на Община Павел баня в 5 – дневен срок, считано от получаване на писменото 

искането за това.  

Следващото заседание на Комисията ще се състои след представяне на писмените 

обосновки от участниците. 

 

На 10.10.2018 г.,  от 10,00 часа в Стая № 5 в сградата на Община Павел баня, в закрито 

заседание Комисията възобнови работата си по извършване на следващите се действия по 

провеждане на настоящата възлагателна процедура. 

На днешното заседание не присъства редовният член на Комисията – г-жа Йордана 

Енева, поради причини от обективен характер – продължителен отпуск поради заболяване. 

Същата беше заместена от инж. Цанка Неделчева Христова – резервен член съгласно Заповедта 

на Възложителя по чл. 103, ал. 1 от ЗОП. Г-жа Цанка Христова попълни и представи Декларация 

за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците писмени 

обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, при което направи следните констатации: 

1. Писмена обосновка от „Пътстрой-С“ ЕООД гр. Стара Загора – вх. № РД-20-973 от 

01.10.2018 г., 14.44 часа 

Участникът сoчи, че при офериране на единичните цени е направен анализ на 

спецификата на обекта на поръчката, базиращи се на приетите фирмени разходни норми и при 

съобразяване с Технико-икономическите показатели, заложени в Указанията за участие в 

обществена поръчка. Пояснява също, че ценовото предложение е изготвено на база на разходни 

норми за труд, механизация и материали, определени в издания на УСН, ТНС и СЕК. 

Участникът представя към обосновката Анализи на единичните цени за всяка от работите 

по Сметки № 1, 2, 3, 4, съгласно които са остойностени предложенията на участника в Ценовото 

му предложение.  

Участникът се обосновава с обстоятелството, че във фирмата е разработен 

организационен план за работа, така че с използваната техника се намалява до минимум 

необходимия човешки ресурс за изпълнение на СРР. Посоченото обстоятелство от своя страна 

намалява цените на единица изпълнен обем работа, позволявайки на Изпълнителя паралелно с 

извършване на машинните дейности да пренасочва човешки ресурс към ръчни такива. 

В допълнение се конкретизират и други обстоятелства, на които участникът се позовава 

като: поддържане на големи складови наличности на основните строителни материали, 

необходими за изпълнение на предмета на поръчката; ползване на постигнати ценови отстъпки 

от доставчици; оферираните цени включват всички преки и съпъстващи разходи за изпълнение 

на съответния вид СРР. 

След като се запозна с представената писмена обосновка от участника „Пътстрой-С“ 

ЕООД гр. Стара Загора и на основание чл. 72, ал. 3, изр.първо от ЗОП, Комисията счита 



 33 

същата за обективна, пълна и съобразена с изискванията и предмета на настоящата обществена 

поръчка – извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната и пътна мрежа. 

Участникът е посочил обективни обстоятелства, които обосновават направеното ценово 

предложение, като всички посочени стойности на показателите отговарят на нормативните 

изисквания и на указанията на Възложителя. Комисията намира, че обстоятелствата, на които се 

позовава участникът и които оказват влияние при формиране на крайната цена, обосновават 

приложението на хипотезите на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „икономически особености на 

производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод” и чл. 72, ал. 2, 

т. 2 от ЗОП – „наличието на изключително благоприятни условия за участника” за 

предоставяните услуги в областта  на строителството.  

Предвид гореизложените съображения и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, Комисията 

единодушно РЕШИ: 

- ПРИЕМА подробната писмена обосновка, изискана и представена на основание чл. 72, 

ал. 1 от ЗОП от „Пътстрой-С“ ЕООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-20-973 от 

02.08.2018 г., 13.38 ч. относно направеното в офертата ценово предложение за изпълнение на 

поръчката. 

 

2. Писмена обосновка от „Еврогео груп“ ООД гр. София – вх. № РД-20-1050-2 от 

17.09.2018 г., 11.40 ч. 

Участникът сoчи, че при офериране на единичните цени е направен анализ на 

спецификата на обекта на поръчката и при съобразяване с Технико-икономическите показатели, 

заложени в Указанията за участие в обществена поръчка.  

Участникът представя към обосновката Анализи на единичните цени за всяка от работите 

по Сметки № 1, 2, 3, 4, съгласно които са остойностени предложенията му в Ценовото 

предложение. В обосновката е направен подробен анализ на предложените от участника 

стойности на ценообразуващите показатели и факторите, които оказват влияние при неговото 

формиране, а именно: часовата ставка е съобразена с икономическите условия в страната и не е 

по – ниска от минималната такава в сектора; при допълните разходи за труд участникът сочи, че 

разполага с необходимия изпълнителски персонал, който живее в района на изпълнение на 

поръчката и което минимизира разходите за транспорт и командироване на работниците; 

разполагат с възможността самостоятелно да извършват доставката на необходимите материали, 

което намалява доставно-складовите разходи до минимум; сравнително новата техника, която 

използва участника води до минимални разходи за нейната поддръжка и предложените цени за 

машиносмени и допълнителните разходи за механизация; заложен нисък процент на печалба, 

продиктуван от икономическите условия в страната и фирмената организация и разчети.  

В представената обосновка участникът се позовава на следните обстоятелства: 

- При определяне на цените по Сметка 1 – Земни работи се изхожда от практическия опит 

на участника и постигнати резултати при изпълнението на обекти на пътната инфрастуктура, 

като се е придържал към нормалната производителност на необходимата механизация и 

необходимия труд (норма време) за изпълнение на съответния вид СРР. 

- При определяне на цените за Пътни работи, Асфалтови работи и Ремонтни работи на 

съществуващите шахти са взети предвид норма време за труд и механизация по УСН и 

максимално близо до сходни видове СРР, което се установява от приложените Анализи на 

единичните цени. 

В допълнение в обосновката се сочи, че във връзка с изпълнението  на обекта на 

поръчката участникът предвижда да наеме и поддържа до приключването му база на 

територията на гр. Павел баня, в която да позиционира необходимата за изпълнението 

механизация, склад за материали, инструменти и съоръжения, което ще доведе до 

минимизиране на преките и съпътсващи разходи при изпълнение на СРР на обекта. 
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След като се запозна с представената писмена обосновка от участника „Еврогео груп“ 

ООД гр. София и на основание чл. 72, ал. 3, изр.първо от ЗОП, Комисията счита същата за 

обективна, пълна и съобразена с изискванията и предмета на настоящата обществена поръчка – 

извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната и пътна мрежа. Участникът е 

посочил обективни обстоятелства, които обосновават направеното ценово предложение, като 

всички посочени стойности на показателите отговарят на нормативните изисквания и на 

указанията на Възложителя. Комисията намира, че обстоятелствата, на които се позовава 

участникът и които оказват влияние при формиране на крайната цена, обосновават 

приложението на хипотезите на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „икономически особености на 

производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод” и чл. 72, ал. 2, 

т. 2 от ЗОП – „наличието на изключително благоприятни условия за участника” за 

предоставяните услуги в областта  на строителството.  

Предвид гореизложените съображения и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, Комисията 

единодушно РЕШИ: 

- ПРИЕМА подробната писмена обосновка, изискана и представена на основание чл. 72, 

ал. 1 от ЗОП от „Еврогео груп“ ООД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1050 от 21.08.2018 г., 

11.52 ч. относно направеното в офертата ценово предложение за изпълнение на поръчката. 

 

3. Писмена обосновка от „Технопътстрой“ ЕООД гр. Ямбол – вх. № РД-20-1052-2 от 

19.09.2018 г., 11.02 ч. 

Участникът сoчи, че при офериране на единичните цени е направен анализ на 

спецификата на обекта на поръчката, базиращи се на приетите фирмени разходни норми за труд, 

механизация и материали. Сочи също, че фирмата разполага с достатъчна и нова техника, с по – 

голяма дневна производителност, позволяваща намаляване на нормата време, което води до по – 

ниски цени на отделните строителни дейности. 

Участникът се позовава на следните обстоятелства, оказали влияние при офериране на 

единичните цени в Ценовото му предложение, а именно: 

- При закупуване на горива, битумна емулсия и други продукти ползва висока търговска 

отстъпка, което позволява намаляване на цената на машиносмяната на машините и стойността 

на използваните материали; 

- Участникът се обосновава с обстоятелството, че фирмата е производител на бетон и 

бетонови изделия, които влагат в производсвения процес и което води до значително 

минимизиране на разходи за материали и транспорт при изпълнение на СРР на обекта; 

- Поддържане на големи складови наличности на основните строителни материали, 

необходими за изпълнение на предмета на поръчката;  

- Използване на собствена механизация и транспорт, което води до залагане на 

машиносмени с минимална печалба; 

- При определяне на единичните цени за превоз е взето предвид обстоятелството, че 

автомобилите са собственост на участника, като предложените цени включват само разходите за 

гориво, фонд РЗ и други минимални съпътстващи разходи с минимална печалба. 

След като се запозна с представената писмена обосновка от участника „Технопътстрой“ 

ЕООД гр. Ямбол и на основание чл. 72, ал. 3, изр.първо от ЗОП, Комисията счита същата за 

обективна, пълна и съобразена с изискванията и предмета на настоящата обществена поръчка – 

извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната и пътна мрежа. Участникът е 

посочил обективни обстоятелства, които обосновават направеното ценово предложение, като 

всички посочени стойности на показателите отговарят на нормативните изисквания и на 

указанията на Възложителя. Комисията намира, че обстоятелствата, на които се позовава 

участникът и които оказват влияние при формиране на крайната цена, обосновават 

приложението на хипотезите на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „икономически особености на 

производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод” и чл. 72, ал. 2, 



 35 

т. 2 от ЗОП – „наличието на изключително благоприятни условия за участника” за 

предоставяните услуги в областта  на строителството.  

Предвид гореизложените съображения и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, Комисията 

единодушно РЕШИ: 

- ПРИЕМА подробната писмена обосновка, изискана и представена на основание чл. 72, 

ал. 1 от ЗОП от „Технопътстрой“ ЕООД гр. Ямбол с оферта с вх. № РД-20-1052 от 21.08.2018 

г., 13.24 ч. относно направеното в офертата ценово предложение за изпълнение на поръчката. 

 

4. Писмена обосновка от „Пътностроителна компания Ес Би Ес“ АД гр. Стара 

Загора – вх. № РД-20-1053-2 от 14.09.2018 г., 12.30 ч. 

Участникът сoчи, че при офериране на единичните цени е направен анализ на 

спецификата на обекта на поръчката и при съобразяване с Технико-икономическите показатели, 

заложени в Указанията за участие в обществена поръчка.  

В обосновката е направен подробен анализ на предложените от участника стойности на 

ценообразуващите показатели и факторите, като са представени Анализи на единичните цени за 

всяка от работите по Сметки № 1, 2, 3, 4, съгласно които са остойностени предложенията му в 

Ценовото предложение.  

В представената обосновка участникът се позовава на следните обстоятелства: 

- Участникът сочи, че разполага с цялата необходима механизация за изпълнение на 

предмета на поръчката, което обстоятелство позволява върху единичните цени да не се 

начислява допълнителен разход за външни услуги; 

- Всички асфалтови смеси се произвеждат на собствена асфалтова база в условията на 

внедрена и поддържана система за производствен контрол, при което разходите са снижени до 

разумния минимум и цената на асфалтовите смеси е по тяхната себестойност, които 

обстоятелства водят до минимизиране на крайните разходи за изпълнение на дейностите от 

предмета на поръчката и икономичност при нейносто изпълнение. Сочи също за постигнати 

високи ценови отстъпки от доставчици на необходимите суровини, материали и горива за 

производство на асфалтовите смеси; 

- Участникът разполага със собствена акредитирана строителна лаборатория, при което 

всички разходи за необходимите изпитвания са сведени до тяхната себестойност и не водят до 

начисляването на допълнителни разходи при формирането на крайните цени в настоящата 

обществена поръчка; 

- Участникът разполага със собствена ремонтна база със съвременно техническо 

оборудване и квалифициран персонал, което благоприятства за висока производителност, липса 

на престои за ремонт и загуба на работно време, в това число минимизира разходите за гориво и 

смазочни материали; 

- Участникът се позовава още на обстоятелството за близост на източниците на суровини 

и на производствените бази на материалите, които фактори водят до намаляване на разходите за 

доставката им; 

- Участникът разполага с технически бази в близост до мястото на изпълнение на 

поръчката, което обуславя минимални разходи по доставка и обслужване на механизацията; 

- В обосновката се сочи също, че местоживеенето на работниците в близост до мястото 

на изпълнение на поръчката предпоставя минимални разходи за транспорт на работната ръка. 

След като се запозна с представената писмена обосновка от участника 

„Пътностроителна компания Ес Би Ес“ АД гр. Стара Загора и на основание чл. 72, ал. 3, 

изр.първо от ЗОП, Комисията счита същата за обективна, пълна и съобразена с изискванията и 

предмета на настоящата обществена поръчка – извършване на ремонтно-възстановителни 

работи на уличната и пътна мрежа. Участникът е посочил обективни обстоятелства, които 

обосновават направеното ценово предложение, като всички посочени стойности на показателите 

отговарят на нормативните изисквания и на указанията на Възложителя. Комисията намира, че 
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обстоятелствата, на които се позовава участникът и които оказват влияние при формиране на 

крайната цена, обосновават приложението на хипотезите на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП – 

„икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на 

строителния метод” и чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП – „наличието на изключително благоприятни 

условия за участника” за предоставяните услуги в областта  на строителството.  

Предвид гореизложените съображения и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, Комисията 

единодушно РЕШИ: 

- ПРИЕМА подробната писмена обосновка, изискана и представена на основание чл. 72, 

ал. 1 от ЗОП от „Пътностроителна компания Ес Би Ес“ АД гр. Стара Загора с оферта с вх. 

№ РД-20-1053 от 21.08.2018 г., 14.46 ч. относно направеното в офертата ценово предложение за 

изпълнение на поръчката. 

 

5. Писмена обосновка от „Трейс – пътно строителство“ АД гр. София – вх. № РД-20-

1054-2 от 14.09.2018 г., 13.02 ч. 

Участникът сoчи, че при офериране на единичните цени е направен анализ на 

спецификата на обекта на поръчката и при съобразяване с Технико-икономическите показатели, 

заложени в Указанията за участие в обществена поръчка.  

Пояснява също, че предложените цени в офертата са съобразени с нормите за разход за 

материали и механизация по УСН, норми за разход на труд по ТНС, както и вътрешните 

фирмени разчети. Параметрите на ценообразуване не надвишават средните за страната и са 

съобразени с минималната цена на труда за отрасъла. 

В представената обосновка участникът се позовава на следните обстоятелства: 

- Участникът сочи, че разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение 

на поръчката като опитен изпълнителски персонал, високотехнологичен и 

високопроизводителен машинен парк, които фактори оказват влияние при формиране на 

крайните предложени цени в офертата; 

- Сочи се, че персоналът и машинният парк са мобилизирани и позиционирани в близост 

до обекта на поръчката, което допълнително спестява разходите за транспорт и мобилизация на 

ресурсите, като оказва влияние при формирането на индиректните разходи; 

- Местоположението на обекта и позиционирането на ресурсната обезпеченост дава 

възможност за оползотворяване на работния ден и води висока производителност; 

- В обосновката се сочат основните принципи, заложени при разработването на 

предложените единични цени като: целесъобразен ред за разгръщане на строителния процес 

предвид технологичните последователности; непрекъснато строителство при висока 

производителност и рационално използване на капитовложението. 

- Възможност за постигане на ниска себестойност на крайния продуст поради висока 

производителност на притежаваната от участника техника; 

- Организация на работите, обезпечаваща максимално уплътнение на заетите ресурси и 

осигуряване на висока производителност при постоянно ниво на разходите и изключително 

ниски и почти нулеви разходи за мобилизация; 

- Липса на заложени инвестиционни разходи за закупуване на оборудване за изпълнение 

на СРР от предмета на поръчката; 

- Наличие на изключително добри ценови условия от доставчици на основните материали 

и суровини, необходими за изпълнение на поръчката; 

- Собствен машинен парк, обезпечен от собствена сервизна база за поддръжка, които 

обстоятелства дават възможност за прогнозируемост на разходите за ремонт и поддръжка на 

техниката и поддържането им на изключително ниски нива; 

- Ниски и почти нулеви амортизационни отчисления по отношение на ползваната 

техника, което минимизира формирането на стойността на крайните цени при изпълнение на 

СРР от предмета на поръчката. 
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След като се запозна с представената писмена обосновка от участника „Трейс – пътно 

строителство“ АД гр. София и на основание чл. 72, ал. 3, изр.първо от ЗОП, Комисията счита 

същата за обективна, пълна и съобразена с изискванията и предмета на настоящата обществена 

поръчка – извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната и пътна мрежа. 

Участникът е посочил обективни обстоятелства, които обосновават направеното ценово 

предложение, като всички посочени стойности на показателите отговарят на нормативните 

изисквания и на указанията на Възложителя. Комисията намира, че обстоятелствата, на които се 

позовава участникът и които оказват влияние при формиране на крайната цена, обосновават 

приложението на хипотезите на чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „икономически особености на 

производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод” и чл. 72, ал. 2, 

т. 2 от ЗОП – „наличието на изключително благоприятни условия за участника” за 

предоставяните услуги в областта  на строителството.  

Предвид гореизложените съображения и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, Комисията 

единодушно РЕШИ: 

- ПРИЕМА подробната писмена обосновка, изискана и представена на основание чл. 72, 

ал. 1 от ЗОП от „Трейс – пътно строителство“ АД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1054 от 

21.08.2018 г., 16.02 ч. относно направеното в офертата ценово предложение за изпълнение на 

поръчката. 

 

Предвид констатациите и извършените действия в хода на днешното заседание, 

Комисията насрочва следващото закрито заседание за 29.10.2018 г., от 10.00 часа по 

приключване на настоящата възлагателна процедура по реда на чл. 61 от ППЗОП. 
 

IV. Оценка на офертите на допуснатите до този етап участници съобразно обявения 

критерий за възлагане, в изпълнение на чл. 61, т. 3 от ППЗОП 
Като взе предвид извършените до момента действия и направените констатации в хода на 

своя работа по разглеждане на представените оферти, Комисията пристъпи към оценка на 

офертите съгласно обявения критерий за възлагане „Най-ниска цена“.  

Комисията извърши подробен анализ и съответни изчисления на ценовите предложения 

на участниците по отделните Сметки № 1, 2, 3 и 4, като съобрази одобрената от Възложителя 

Методика за оценка, а именно:  
 

П = 
31 56 18 8

1 1 1 1

1 min, 1, 1 min, 2, 1 min, 3, 1 min, 4,
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КЪДЕТО: 

ЕЦmin,см1,i – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по 

позиция i от Сметка № 1, където i=1÷31; 

ЕЦоф,см1,i – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i 

от Сметка № 1, където i=1÷31; 

ЕЦmin,см2,i – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по 

позиция i от Сметка № 2, където i=1÷56; 

ЕЦоф,см2,i – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i 

от Сметка № 2, където i=1÷56; 

ЕЦmin,см3,i – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по 

позиция i от Сметка № 3, където i=1÷18; 

ЕЦоф,см3,i – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i 

от Сметка № 3, където i=1÷18; 

ЕЦmin,см4,i – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по 

позиция i от Сметка № 4, където i=1÷8; 

ЕЦоф,см4,i – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i 

от Сметка № 4, където i=1÷8.” 
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Като взе предвид получените резултати (отразени в Таблица – Приложение № 1 към 

настоящия протокол) и приложи Методиката за оценка, в изпълнение на разпоредбата на чл. 61, 

т. 3 от ППЗОП, Комисията подреди в низходящ ред допуснатите до този етап ценови 

предложения на участниците, получили най-висока оценка, както следва: 

1. „Еврогео груп“ ООД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1050 от 21.08.2018 г., 11.52 ч. и 

Комплексна оценка от 76.99 точки; 

2. „Пътностроителна компания Ес Би Ес“ АД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-20-

1053 от 21.08.2018 г., 14.46 ч. и Комплексна оценка от 62.10 точки; 

3. „Трейс – пътно строителство“ АД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1054 от 

21.08.2018г., 16.02 ч. и Комплексна оценка от 56.51 точки; 

4. „Технопътстрой“ ЕООД гр. Ямбол с оферта с вх. № РД-20-1052 от 21.08.2018 г., 

13.24ч. и Комплексна оценка от 53.44 точки; 

5. „Пътстрой-С“ ЕООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-20-973 от 02.08.2018 г., 

13.38 ч. и Комплексна оценка от 48.23 точки. 

 

V. Разглеждане на документите за съответствие с изискванията за лично състояние 

и критериите за подбор, поставени от Възложителя, в изпълнение на  

чл. 61, т. 4 от ППЗОП 
Като взе предвид извършената оценка на офертите в низходящ ред на участниците, 

допуснати до този етап на процедурата, на основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП Комисията 

пристъпи към разглеждане на представените документи, при което направи следните 

констатации: 

1. „Еврогео груп“ ООД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1050 от 21.08.2018 г., 

11.52ч. 

В хода на разглеждане на представената информация в еЕЕДОП, Комисията констатира, 

че участникът е представил всички изискуеми документи, които следва да се съдържат в 

офертата съгласно изискванията на Възложителя.  

Комисията не установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор за участника „Еврогео груп“ ООД гр. София с 

оферта с вх. № РД-20-1050 от 21.08.2018 г., 11.52 ч., предвид което допуска същият до по – 

нататъшно участие в процедурата. 

2. „Пътностроителна компания Ес Би Ес“ АД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-

20-1053 от 21.08.2018 г., 14.46 ч. 

В хода на разглеждане на представената информация в еЕЕДОП, Комисията констатира, 

че участникът е представил всички изискуеми документи, които следва да се съдържат в 

офертата съгласно изискванията на Възложителя.  

Комисията не установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор за участника „Пътностроителна компания Ес Би 

Ес“ АД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-20-1053 от 21.08.2018 г., 14.46 ч., предвид което 

допуска същият до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

VІ. Класиране на участниците, в изпълнение на чл. 61, т. 7 от ППЗОП 
Като взе предвид горните констатации и резултатите от разглеждане на представените от 

участниците оферти в настоящата обществена поръчка, на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП 

Комисията установи  двама от участниците, за които е налице съответствие с изискванията за 

лично състояние и критерии за подбор, предвид което единодушно прие следните РЕШЕНИЯ: 
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1. Комисията извършва следното КЛАСИРАНЕ на участниците, за които е установено 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, както следва: 

I-во място: Участник „Еврогео груп“ ООД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1050 от 

21.08.2018 г., 11.52 ч. и Комплексна оценка от 76.99 точки. 

II-ро място: Участник „Пътностроителна компания Ес Би Ес“ АД гр. Стара Загора с 

оферта с вх. № РД-20-1053 от 21.08.2018 г., 14.46 ч. и Комплексна оценка от 62.10 точки. 

III-то място: Участник „Трейс – пътно строителство“ АД гр. София с оферта с вх. № 

РД-20-1054 от 21.08.2018г., 16.02 ч. и Комплексна оценка от 56.51 точки. 

IV-то място: Участник „Технопътстрой“ ЕООД гр. Ямбол с оферта с вх. № РД-20-1052 

от 21.08.2018 г., 13.24ч. и Комплексна оценка от 53.44 точки. 

V-то място: Участник „Пътстрой-С“ ЕООД гр. Стара Загора с оферта с вх. № РД-20-

973 от 02.08.2018 г., 13.38 ч. и Комплексна оценка от 48.23 точки. 

 

2. Комисията ПРЕДЛАГА на Кмета на Община Павел баня да сключи договор за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на 

ремонтно-възстановителни работи при възникване на необходимост на уличната мрежа и 

четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Павел баня” с участника, 

класиран на първо място – „Еврогео груп“ ООД гр. София с оферта с вх. № РД-20-1050 от 

21.08.2018 г., 11.52 ч. и Комплексна оценка от 76.99 точки 

 

 

С извършване на горните действия, Комисията приключи работата си. 

 

Неразделна част от настоящия протокол е Таблица – Приложение № 1. 

 

Настоящият протокол е изготвен на 30.10.2018 г. 

 

 

 

КОМИСИЯ 

Председател:            /п/ 

(Инж.Цанка Христова)  

 

 

Членове: 1. /п/    2.           /п/ 

  (Адв.Зоя Колева)   (Инж.Кирил Христов) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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