РАЗДЕЛ I
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12
ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ
РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ,
КАКТО СЛЕДВА:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1- Вертикална планировка по ул."Дупнишка"
между ОТ243–ОТ270–ОТ269 -гр.Радомир;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2- Вертикална планировка на тротоари по
ул."Кирил и Методий" между ОТ425–ОТ395, гр.Радомир;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3- Вертикална планировка на Поземлен имот с
идентификатор 61577.502.2161 - гр.Радомир;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4- Вертикална планировка на тротоари пред
бл.№1 и бл.№2, гр.Радомир;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5Освободител"– остров, гр.Радомир;

Вертикална

планировка

по

ул."Цар

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6- Вертикална планировка на ул."Цар
Освободител" гр.Радомир от О.т. 478 до О.т.480 и ул."Левски" гр.Радомир от
О.т.476 до О.т.478, гр.Радомир”.
гр. Радомир
2018 г.
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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно,
дейностите, предвидени в утвърдените и одобрени количествено-стойностни сметки и при
следните технически изисквания за обособените позиции.
ІІ. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
Вертикална планировка по ул."Дупнишка" между ОТ243–ОТ270–ОТ269 гр.Радомир
По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на тротоарна настилка
по ул.“Дупнишка“ – между ОТ243–ОТ270–ОТ269 – около 250 м. Предвижда се основен
ремонт на съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване, полагане на нови
пътни и градински бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна настилка с
бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см.
При работата да се спазват нормативните изисквания, заложени, както следва:
1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на
поръчката.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1

2

Ед.
мярка
3

К-во
4

1 Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране

м2

638,00

2 Превоз на стари плочки до 2 км

м3

32,08

3 Изкоп с багер и превоз земни маси

м3

155,00

4 Доставка и монтаж на нови пътни бордюри бордюри

м

223,00
2

5 Изваждане дънер с корен

бр

4,00

6 Доставка и монтаж на нови градински бордюри

м

70,00

7 Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови

м2

638,00

8 Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци

м3

75,00

9 Доставка и полагане скална маса за подравняване

м3

105,00

10 Превоз на строителни отпадъци до 5 км

м3

75,00

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
Вертикална планировка на тротоари по ул."Кирил и Методий" между ОТ425–
ОТ395, гр.Радомир
По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на тротоарна
настилка по ул."Кирил и Методий" – между ОТ425–ОТ395 – около 100 м. Предвижда
се основен ремонт на съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване,
полагане на нови пътни бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна
настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см.
При работата да се спазват нормативните изисквания, заложени, както следва:
1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на
поръчката.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1

2

Ед.
мярка
3

К-во
4

1 Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране

м2

350,00

2 Превоз на стари плочки до 2 км

м3

26,40

3

3 Изкоп с багер и превоз земни маси

м3

33,46

4 Доставка и монтаж на нови пътни бордюри бордюри

м

9,00

5 Изваждане дънер с корен

бр

0,00

6 Доставка и монтаж на нови градински бордюри

м

0,00

7 Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови

м2

350,00

8 Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци

м3

46,00

9 Доставка и полагане скална маса за подравняване

м3

42,00

10 Превоз на строителни отпадъци до 5 км

м3

58,00

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:
Вертикална планировка на Поземлен имот с идентификатор 61577.502.2161 гр.Радомир
По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности за обособяване
на паркинг за автомобили. Предвижда се изграждане на подпорна стена с дължина
около 42 м и височина до 2,00 м, подравняване със скална маса и полагане на плътна
асфалтобетонова настилка с дебелина 4 см.
При работата да се спазват нормативните изисквания, заложени, както следва:
1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на
поръчката.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1

2

1 Изкоп с багер и превоз земни маси

Ед.
мярка
3
м3

К-во
4
155,00
4

2 Доставка и монтаж армировка

кг

2680,00

3 Доставка и полагане бетон В 20

м3

49,00

4 Кофражни работи

м2

208,00

5 Доставка и полагане скална маса за подравняване

м3

360,00

6 Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда /мантинела/ H1W4

м

42,00

Подготовка, транспорт, доставка и полагане на плътна асфалтова
7 смес със средна дебелина 4 см.и заливане допирни фуги с пътен
битум

м2

745,00

8 Доставка и полагане на нови бетонови капаци за шахти

бр

4,00

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:
Вертикална планировка на тротоари пред бл.№1 и бл.№2, гр.Радомир
По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на
съществуващи тротоари пред блоковете. Предвижда се основен ремонт на
съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни и
градински бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна настилка с бетонови
тротоарни плочи 40/40/5 см.
При работата да се спазват нормативните изисквания, заложени, както следва:
1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на
поръчката.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1

2

1 Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране

Ед.
мярка
3
м2

К-во
4
1050,00
5

2 Разбиване и извозване на стар асфалт

м2

80,00

3 Превоз на стари плочки до 2 км

м3

32,08

4 Изкоп с багер и превоз земни маси и изваждане на стари храсти

м3

55,00

5 Доставка и монтаж на нови пътни бордюри

м

110,00

6 Изваждане дънер с корен

бр

2,00

7 Доставка и монтаж на нови градински бордюри

м

35,00

8 Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови

м2

1117,00

9 Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци

м3

58,00

10 Доставка и полагане скална маса за подравняване

м3

120,00

11 Доставка и полагане на нови бетонови капаци за шахти

бр

10,00

12 Засаждане на райграс с доставка на хумус

м2

125,00

13 Доставка и засаждане на дървета–кълбовидна каталпа деб. 12-14

бр

12,00

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5:
Вертикална планировка по ул."Цар Освободител"–остров, гр.Радомир
По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на
съществуващия oстров по ул.“Цар Освободител“. Предвижда се основен ремонт на
съществуващата настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни и градински
бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни
плочи 40/40/5 см, зипване с хумус и засаждане на нови дръвчета.
При работата да се спазват нормативните изисквания, заложени, както следва:
1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на
поръчката.
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Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1

2

Ед.
мярка
3

К-во
4

1 Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране

м2

40,00

2 Демонтаж на стари бордюри

м

300,00

3 Изкоп с багер и превоз земни маси

м3

55,00

4 Доставка и монтаж на нови пътни бордюри

м

350,00

5 Изваждане дънер с корен

бр

32,00

6 Доставка и монтаж на нови градински бордюри

м

48,00

7 Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови

м2

50,00

8 Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци

м3

44,00

9 Доставка и полагане скална маса за подравняване

м3

45,00

10 Направа на напоителна система

м2

500,00

11 Засаждане на райграс с доставка на хумус

м2

500,00

12 Доставка и засаждане на дървета–кълбовидна каталпа деб. 12-14

бр

35,00

13 Пререждане на гранитени павета

м2

250,00

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6:
Вертикална планировка на ул."Цар Освободител" гр.Радомир от О.т. 478 до
О.т.480 и ул."Левски" гр.Радомир от О.т.476 до О.т.478, гр.Радомир”
По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на
съществуващи тротоари. Предвижда се основен ремонт на съществуващата тротоарна
настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни и градински бордюри, подравняване и
полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см.
При работата да се спазват нормативните изисквания, заложени, както следва:
1. Закон за устройство на територията
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2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на
поръчката.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Наименование

1

2

Ед.
мярка
3

К-во
4

1 Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране

м2

405,00

2 Превоз на стари плочки до 2 км

м3

28,55

3 Изкоп с багер и превоз земни маси

м3

35,00

4 Доставка и монтаж на нови пътни бордюри

м

70,00

5 Изваждане дънер с корен

бр

3,00

6 Доставка и монтаж на нови градински бордюри

м

12,00

7 Пререждане на стари гранитени бордюри

м

22,00

8 Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови

м2

405,00

9 Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци

м3

44,00

10 Доставка и полагане скална маса за подравняване

м3

45,00

11 Превоз на строителни отпадъци до 5 км

м3

58,00

12 Доставка и полагане на нови бетонови капаци за шахти

бр

7,00

13 Доставка и полагане на гранитени павета

м2

32,00

III. Срокове за изпълнение:
Участникът следва да предложи Срок за изпълнение на СМР в календарни дни, които
подлежат на оценка, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите.
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Участниците правят своите предложения относно съответните срокове в Предложението за
изпълнение на поръчката.
Минималните и максималните срокове за изпълнение на СМР по обособени
позиции, са следните:
О
Минимален срок за Максимален срок за
П
Обект в гр. Радомир
изпълнение на СМР изпълнение на СМР
№
в календарни дни
в календарни дни
1 „Вертикална планировка по
ул."Дупнишка" между ОТ243– ОТ270–
15
21
ОТ269 -гр.Радомир“;
2 „Вертикална планировка на тротоари по
ул."Кирил и Методий" между ОТ425–
10
13
ОТ395, гр.Радомир“;
3 „Вертикална планировка на Поземлен
имот с идентификатор 61577.502.2161 20
25
гр.Радомир“;
4 „Вертикална планировка на тротоари
28
32
пред бл.№1 и бл.№2, гр.Радомир“;
5 „Вертикална планировка по ул."Цар
15
20
Освободител"– остров, гр.Радомир“;
6 „Вертикална планировка на ул."Цар
Освободител" гр.Радомир от О.т. 478 до
15
20
О.т.480 и ул."Левски" гр.Радомир от
О.т.476 до О.т.478, гр.Радомир“;
Срокът за изпълнение на СМР, за всяка обособена позиция, започва да тече от датата
на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3
от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и
приключва с приемо – предавателен протокол за извършените дейности.
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