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ПОКАНА 
  
           Във връзка с реализация на Проект„Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в  
населените  места  в  Община  Борован” с три обособени позиции: Позиция 1: „Ремонт на път от ІV-класната 
пътна мрежа – VRC 1037 в участъка в регулацията на с.Малорад до границата с.Рогозен/ІІІ – 133/”; Позиция 2: 
„Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1015 от с.Борован  до с.Малорад /VRC 1037/ извън 
регулация”; Позиция 3: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 2002 от с.Добролево до 

с.Сираково; VRC 1016 границата с.Алтимир –  с.Сираково –  границата с.Рогозен /VRC 1037/”, на основание 
чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във  връзка с избор на 
изпълнител, каним заинтересованите да предложат оферта, съдържаща техническо и финансово 
предложение. 

 ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:  „Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в  
населените  места  в  Община  Борован” с три обособени позиции:  

Позиция 1: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1037 в участъка в регулацията на 
с.Малорад до границата с.Рогозен/ІІІ – 133/”;  

Позиция 2: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1015 от с.Борован  до с.Малорад 
/VRC 1037/ извън регулация”;  

Позиция 3: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 2002 от с.Добролево до с.Сираково; 
VRC 1016 границата с.Алтимир –  с.Сираково –  границата с.Рогозен /VRC 1037/”;  

 

Техническо описание на обект за Позиция 1: 

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЕКТ ЗА Позиция 1: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1037 в 
участъка в регулацията на с.Малорад до границата с.Рогозен/ІІІ – 133/”; 

 2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: с. Малорад, Община Борован, обл. Враца. 

 3. МАКСИМАЛЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 90 дни. 

 4. ПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ РАБОТИ И КОЛИЧЕСТВА: . 

 Общото състояние на съществуващата настилка може да се определи като незадоволително. 
Съществуващото отводняване на повърхностните води от пътната настилка и прилежащите терени е нарушено – 
липса на надлъжен и напречен наклон, което води до влошаване на водотоплинния режим на настилката и 
преовлажняване на земното легло. 
 Тези обстоятелства в значителна степен обясняват съществуващото състояние на пътната настилка. Може 
да се направи заключението, че новото решение включва мероприятие за недопускане на вода в пътната конструкция 
и от там се намалява опасността от преовлажняване. 

Пътната настилка в участъка, определен за ремонт е силно нарушена. Образуваните дупки варират от 0,25 
м2 до 3 – 4 м2, а в някои места и повече. Във вертикала дупките са с различна дълбочина от 0,04 м до 0,15 м, или 
средна дълбочина 0,08 м. Това налага спешно вземане на мерки за предотвратяване на пътно – транспортни 
произшествия. 
 Обекта на поръчката включва следните основни  дейности: 

 Изрязване и оформане на дупките. 

 Почистване и продухване на дупките. Грундиране. 

 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес със средна  дебелина на слоя d=5cm. Валиране. 

 Заливане на контактните зони със старата асвалтова настилка с асвалтова емулсия. 

 Поръсване с каменно брашно. 



2/31 

 

№ Видове работи 
ед. 

мярка 
количе

ство 

1 Изрязване и оформане на дупките м2 290 

2 Почистване и продухване на дупките. Грундиране. м2 290 

3 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес със средна  дебелина на слоя 
d=5cm.  Валиране. 

м2 290 

4 Заливане на контактните зони със старата асфалтова настилка с асфалтова 
емулсия. Поръсване с каменно брашно 

м2 290 

5 Цялостно преасфалтиране на участъци със средна  дебелина на слоя d=4cm м2 1200 
 

Техническо описание на обект за Позиция 2: 

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЕКТ ЗА Позиция 2: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1015 от 
с.Борован  до с.Малорад /VRC 1037/ извън регулация”; 

 2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Община Борован, обл. Враца. 

 3. МАКСИМАЛЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 90 дни. 

 4. ПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ РАБОТИ И КОЛИЧЕСТВА: . 

 Общото състояние на съществуващата настилка може да се определи като незадоволително. 
Съществуващото отводняване на повърхностните води от пътната настилка и прилежащите терени е нарушено – 
липса на надлъжен и напречен наклон, което води до влошаване на водотоплинния режим на настилката и 
преовлажняване на земното легло. 
 Тези обстоятелства в значителна степен обясняват съществуващото състояние на пътната настилка. Може 
да се направи заключението, че новото решение включва мероприятие за недопускане на вода в пътната конструкция 
и от там се намалява опасността от преовлажняване. 

Пътната настилка в участъка, определен за ремонт е силно нарушена. Образуваните дупки варират от 0,25 
м2 до 3 – 4 м2, а в някои места и повече. Във вертикала дупките са с различна дълбочина от 0,04 м до 0,15 м, или 
средна дълбочина 0,08 м. Това налага спешно вземане на мерки за предотвратяване на пътно – транспортни 
произшествия. 
 Обекта на поръчката включва следните основни  дейности: 

 Изрязване и оформане на дупките. 

 Почистване и продухване на дупките. Грундиране. 

 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес със средна  дебелина на слоя d=5cm. Валиране. 

 Заливане на контактните зони със старата асвалтова настилка с асвалтова емулсия. 

 Поръсване с каменно брашно. 
 

№ Видове работи 
ед. 

мярка 
количе

ство 

1 Изрязване и оформане на дупките м2 528 

2 Почистване и продухване на дупките. Грундиране. м2 528 

3 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес със средна  дебелина на слоя 
d=5cm.  Валиране. 

м2 528 

4 Заливане на контактните зони със старата асфалтова настилка с асфалтова 
емулсия. Поръсване с каменно брашно 

м2 528 

5 Цялостно преасфалтиране на участъци със средна  дебелина на слоя d=4cm м2 4620 
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Техническо описание на обект за Позиция 3: 

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЕКТ ЗА Позиция 3: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 2002 от 
с.Добролево до с.Сираково; VRC 1016 границата с.Алтимир – с.Сираково –  границата с.Рогозен /VRC 1037/”; 

 2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Община Борован, обл. Враца. 

 3. МАКСИМАЛЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 90 дни. 

 4. ПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ РАБОТИ И КОЛИЧЕСТВА: . 

 Общото състояние на съществуващата настилка може да се определи като незадоволително. 
Съществуващото отводняване на повърхностните води от пътната настилка и прилежащите терени е нарушено – 
липса на надлъжен и напречен наклон, което води до влошаване на водотоплинния режим на настилката и 
преовлажняване на земното легло. 
 Тези обстоятелства в значителна степен обясняват съществуващото състояние на пътната настилка. Може 
да се направи заключението, че новото решение включва мероприятие за недопускане на вода в пътната конструкция 
и от там се намалява опасността от преовлажняване. 

Пътната настилка в участъка, определен за ремонт е силно нарушена. Образуваните дупки варират от 0,25 
м2 до 3 – 4 м2, а в някои места и повече. Във вертикала дупките са с различна дълбочина от 0,04 м до 0,15 м, или 
средна дълбочина 0,08 м. Това налага спешно вземане на мерки за предотвратяване на пътно – транспортни 
произшествия. 
 Обекта на поръчката включва следните основни  дейности: 

 Изрязване и оформане на дупките. 

 Почистване и продухване на дупките. Грундиране. 

 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес със средна  дебелина на слоя d=5cm. Валиране. 

 Заливане на контактните зони със старата асвалтова настилка с асвалтова емулсия. 

 Поръсване с каменно брашно. 
 

№ Видове работи 
ед. 

мярка 
количе

ство 

1 Изрязване и оформане на дупките м2 200 

2 Почистване и продухване на дупките. Грундиране. м2 200 

3 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес със средна  дебелина на слоя 
d=5cm.  Валиране. 

м2 200 

4 Заливане на контактните зони със старата асфалтова настилка с асфалтова 
емулсия. Поръсване с каменно брашно 

м2 200 

 

Здравословни и безопасни условия на труд 

За всяка от позициите СМР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на 
труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се 
прави застраховане по чл.171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите 
за риска „трудова злополука”, важащо за целия период на договора. 

Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране 
безопасни условия на труд по отношение на: 

 наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта, ако е необходим; 

 наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите 
нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа; 

 наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.; 

 състояние на временното ел-захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна 
експлоатация; 

 наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за 
опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с 
нарушен слух); 

 мерки по ЗБУТ за СМР в условията на действащи училища, фирми и учреждения – споразумения между 
Изпълнителя и съответното ведомство, касаещи ограниченията и условията по ЗБУТ.  
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На обекта се въвежда “Книга за инструктаж” на работното място, встъпителен, периодичен и извънреден 
инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 
на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването. 

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасност на труда за 
различните дейности, видове работи и работно оборудване, като: 

 Наредба № 2  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004г.);  

 Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995г.), 
нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно 
оборудване;  

 Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987г., 
изм. бр.65 от 1991г. и бр.102 от 1994г., 78 от 2005г.)  

 Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по 
срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006г.) 

 Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001г.) и др. 

 

5.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
1) Кандидат за изпълнител на поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на условията предвидени в Закона за обществените 
поръчки и настоящата документация. 

2) От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за 
възлагане на малки обществени поръчки се отстранява участник: 

2.1) При който са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 
/ЗОП/: 

а) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 
система, включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс /НК/, за подкуп по чл.301 - 307 от 
НК, за участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК, както и за престъпление против 
собствеността по чл.194 – 217 от НК или против стопанството по чл.219 – 252 от НК, освен ако не е реабилитиран; 

б) е обявен в несъстоятелност; 
в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове; 
г) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на 

държавата, в която е извършено нарушението; 
д) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите 

си по смисъла на чл.740 от Търговския закон; 
з) има парични задължения към държавата или към община посмисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за 
социално осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен; 

и) член на управителния/контролния орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително 
прокурист или търговски пълномощник, e свързано лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на Закона за предотвратяване 
и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 

й)  сключил е договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси. 
 Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на 
изискванията по т.2.1 в държавата, в която е установен. 
 

2.2) Който е представил оферта, която е непълна или  е в несъответствие с обявените условия и 
изисквания в настоящата документация за участие. 

2.3) Който е съдружник и/или е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг 
участник.  
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6. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

1) Офертата се изготвя по приложения в документацията образец и следва да съдържа следното: 

№ Съдържание Вид и количество 
на документите 

1.  ЕИК, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност заверено копие 

2.  
Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника, а 
именно: Финансов отчет за 2009 г. (съгласно Закона за счетоводството); 

заверено копие 

3.  
Доказателства за техническа възможност за изпълнение на договора и 
квалификация на участника:  Справка (по образец),  

заверено копие 

4.  Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП оригинал 

5.  Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП  оригинал 

6.  Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП  оригинал 

7.  Декларация по чл.13 ал.1 т.8 от НВМОП оригинал 

8. Ценово предложение (за всяка от обособените позиции 1,2,3) оригинал 

9. 
Попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец;            

(за всяка от обособените позиции 1,2,3) 
оригинал 

 

2) Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, документите се представят в превод.   

3) При изготвяне на офертата участника трябва да се придържа към указанията от настоящата 
документация. 

4) Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е определено, че може да бъде 
представен в «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа 
представляващия участника е записал «Вярно с оригинала», задължително следва да се постави собственоръчен 
подпис и свеж печат на участника. 

5) Участникът трябва да проучи всички образци, условия, спецификации и количествени сметки на 
настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или 
представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията при всички случаи води 
до отстраняване му. 

6)  Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта 

7)  Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на изискванията, на 
Количествената сметка от документацията за участие.  

8)  Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението и 
представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

9)  Всеки участник може да представи само една оферта по процедурата, като представя  Ценово 

предложение и Попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец за всяка от обособените 
позиции 1,2,3. Варианти на офертата не се допускат.  

10)  Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка 
преди часа и датата, посочени в обявлението като срок за представяне на офертите. 

11) Офертата се подписва от управляващия участника или от надлежно упълномощените лица, като в 
офертата се прилага пълномощното от управляващия участника.  

12)  Офертата се представя в един оригинал, като се комплектова с всички документи, посочени в 
настоящата документация във формата, в която се изискват (оригинал, официално заверен препис или заверено от 
участника копие).  

13)  Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост  от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез 
куриерска служба.  Върху плика учстникът записва «Оферта», посочва наименованието на поръчката, адрес и лице 
за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата трябва да съдържа:  

14) Плик с надпис “ДОКУМЕНТИ”, съдържащ всички документи и техническо предложение; 
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15) Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена» за всяка една от позициите, 
поставен в плика с офертата, съдържащ ценовото предложение и попълнен, подписан и подпечатан на всяка 
страница проект на договор . 

16) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването 
и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 

17)  Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова 
сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

18) Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на участника. 

7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1) Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на поръчката по процедурата с участника, 
класиран на първо място по обекта на поръчката или съответната обособена позиция.  

2) Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, 
определен за изпълнител. Договорът се сключва по реда на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и 
на Закона за задълженията и договорите в РБългария 

3) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 

представи документите по чл.47, ал.9 и чл.48, ал.2 от ЗОП, свидетелство за съдимост на членовете на 
управителните органи, както и гаранция за добро изпълнение на договора както следва: 

 
При подписване на договор трябват да се представят следните 
документи: 

Вид и 
количество на 
документите 

1.  ЕИК, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност заверено копие 

2.  Документ за съдебна регистрация на юридическото лице заверено копие 

3.  Удостоверение за актуално състояние заверено копие 

4.  
Удостоверение за липса на обстоятелства на юридическото лице   
 (обявено в несъстоятелност, производство за обявяване в несъстоятелност, в 
производство по ликвидация) 

заверено копие 

5.  
Документ за липса на задължения към държавата или към община по смисъла на 
чл.162 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (Удостоверение от НАП) 

заверено копие 

6.  Свидетелство за съдимост на представляващите юридическото лице заверено копие 

7.  
Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на  5% от 
стойността на договора, по сметка на Община Борован –  Си Банк – гр. Враца, 
BIC: BUIBBGSF, IBAN: BG41BUIB78903196141300 или банкова гаранция 

оригинал 

 

8. СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД НА ОБЕКТА -  08.06.2010 г., 14:00 часа. 

 9. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА  -  08.06.2010 г., 14:00 часа в деловодството на 
общината. 

Комплект от образци и изисквания към офертата и изпълнителите можете да получите в стая № 
27, сграда 2 на Община Борован (отдел „Разработване и управление на проекти”), както  и на интернет 
страницата на Община Борован - www.borovan.bg . 

  
За контакт:  Община Борован, обл. Враца, тел. 091475/2085, факс 09147/2592,  

e-mail: ob_borovan@dbv.bg  
 

  
Дата : 31.05.2010 г.                    КМЕТ НА ОБЩИНА  
с. Борован                     БОРОВАН: 
                                                                                               Петър Цветковски 

http://www.borovan.bg/
mailto:ob_borovan@dbv.bg
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

Наименование 
на поръчката: 

„Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в  населените  места  в  
Община  Борован” с три обособени позиции: Позиция 1: „Ремонт на път от ІV-
класната пътна мрежа – VRC 1037 в участъка в регулацията на с.Малорад до 
границата с.Рогозен/ІІІ – 133/”; Позиция 2: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа 
– VRC 1015 от с.Борован  до с.Малорад /VRC 1037/ извън регулация”; Позиция 3: 
„Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 2002 от с.Добролево до с.Сираково; 
VRC 1016 границата с.Алтимир –  с.Сираково –  границата с.Рогозен /VRC 1037/” 

 С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и тяхната тежест при 
оценка на офертите на участниците. 

I. Ред на оценка на офертите: 

1. Предварително проучване на офертите 
1.1. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва предварителна 

проверка за съответствието и комплектността на документите представени от участниците с 
изискванията и условията. 

1.2.  При предварително проучване се проверява правилно ли са  попълнени образците от 
документацията. 

1.3. Комисията за оценка и класиране на офертите отстранява участник: 
 - който не е представил някой от посочените документи в поканата. 
 - който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя; 
2. Комплексна оценка на офертите. 
2.1. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от показателите. 
2.2. Оценките по всеки показател се нанасят в таблица 2 за комплексна оценка, приложение към 
протокола. 
2.3. Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 
 
II. Критерий за оценка на офертите  

икономически най–изгодно предложение 

III. Показатели за оценка и относителната им тежест 
Икономически най-изгодното предложение за възложителя ще се оцени, като на всяко допуснато до 

класиране предложение, за избор на изпълнител на обществена поръчка, се определи Крайна оценка “К 
средно”, при следните критерии и формули: 

К средно = Т х Q1 + F х Q2 

Където: 
Т – техническа оценка; 
F – Финансова оценка; 
Q1 и Q2 са коефициенти за тежестта на съответната оценка. 
Q1 = 0,3 тежест на техническата оценка; 
Q2 = 0,7 тежест на финансовата оценка. 
Полученото “К средно” се изчислява с точност до 0,01. 

I. ТЕХНИЧЕСКАТА ОЦЕНКА СЕ ОБРАЗУВА ОТ СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПО ФОРМУЛАТА: 

Т = Т1 х Кт1 + Т2 х Кт2 
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Където Т1, Т2 и са точки на критериите за оценка на предложението, а Кт1, Кт2 и са коефициенти 
за тежестта на съответния критерий. Полученото “Т” се изчислява с точност до 0,01. 

1. Срок за изпълнение на обществената поръчка (в календарни дни) – Т1: 

Където: 

Т1 - Предложен срок в календарни дни за строителство за Позиция 1 се изчислява по формулата: 

 
Т1 = 

Предложен най - кратък срок в календарни дни за 
строителство – Позиция 1 

 
Х 100 

 Предложен срок в календарни дни от кандидата за 
строителство – Позиция 1 

 
 

 
Полученото “Т1” се изчислява с точност до 0,01. 
Кт1 – 60% - коефициент за тежестта на срока в календарни дни за изпълнение на бществената 

поръчка. 

2. Гаранционен срок – Т2, по формулата: 

Т2 – Предложен гаранционен срок в години, не по-малък от указания в чл.20 ал.4 т.8 от НАРЕДБА 
№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, по формулата: 

 
Т2 = Предложен гаранционен срок от кандидата 

 
Х 100 

Предложен максимален гаранционен срок  

 Полученото “Т1” се изчислява с точност до 0,01. 

 Където:  Кт2 – 40% - коефициент за тежестта на Предложен гаранционен срок. 

 

II. ФИНАНСОВАТА ОЦЕНКА “F” СЕ ОБРАЗУВА ОТ СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ФОРМУЛАТА: 

Предлагана цена за строителство на обекта – F : 
 

F = Минимално предложена цена за строителство на обекта Х 100 
Предложена цена на кандидата за строителство на обекта 

Полученото “F” се изчислява с точност до 0,01. 

На първо място се класира предложението, получило най–висока оценка “К средно” 
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Наименование на Участника: 
 

 

Седалище по регистрация:  

BIC;IBAN: 
Банка:  

 
 

Булстат(ЕИК) номер:  

Точен адрес за  
кореспонденция: 

                                                  

 
                          (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e mail:  

 
До  
Кмета на Община Борован 
Област Враца  

    

О Ф Е Р Т А 
 

Наименование 
на поръчката: 

„Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в  населените  места  в  
Община  Борован” с три обособени позиции: Позиция 1: „Ремонт на път от ІV-класната 
пътна мрежа – VRC 1037 в участъка в регулацията на с.Малорад до границата 
с.Рогозен/ІІІ – 133/”; Позиция 2: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1015 
от с.Борован  до с.Малорад /VRC 1037/ извън регулация”; Позиция 3: „Ремонт на път от 
ІV-класната пътна мрежа – VRC 2002 от с.Добролево до с.Сираково; VRC 1016 
границата с.Алтимир –  с.Сираково –  границата с.Рогозен /VRC 1037/” 

 
 
   

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. Декларирам, че фирмата, която ръководя, желае да участва в конкурса за изпълнение на  
горепосочения обект, при условията, упоменати в документите за участие и приети от фирмата. 

2. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, 
получаването на които потвърждаваме с настоящото,  удостоверявам и потвърждавам, че фирмата ни отговаря на 
изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.  

3. Същото доказвам с документите посочени в Приложението към настоящата оферта – “Списък на 
документите в офертата”. 

4. Декларирам, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. 
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

5. С подаване на настоящата оферта декларирам, че сме съгласни валидността на нашата оферта да 
бъде 60 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. 

6. Настоящата оферта е изготвена на база технически изисквания и КСС. Декларирам, че от фирмата е 
направен оглед на горепосочения обект и сме запознати със състоянието му. 

7. Ако на фирмата бъде възложено строителството на горепосочения обект, тя се задължава да спазва 
действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и 
нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и 
други, свързани със строителството на обекта.  

8. Декларирам, че фирмата не е лишена от правото да упражнява търговска дейност, и че управителите 
и членовете на управителния съвет на фирмата не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против 
собствеността или против стопанството (или са реабилитирани, ако има такава присъда). 
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9. Подизпълнители, които ще участват при изпълнение на СМР на обекта, са: 
………….......................………. . Към настоящата оферта прилагам изискваната, съгласно условията, документация и 
за подизпълнителите. 

10. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, 
ще сключим договор по приложения в документацията образец. 

11. Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл.313 от Наказателния кодекс на Република 
България. 

12. Заявявам, че ако конкурсът бъде спечелен от нашата фирма, настоящата оферта-предложение ще се 
счита за споразумение между нея и Възложителя до подписване и влизане в сила на Договор. 

 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 
 

№ Съдържание Вид и количество 
на документите 

1 ЕИК, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност заверено копие 

2 
Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника, а именно: Финансов 
отчет за 2009 г. (съгласно Закона за счетоводството); 

заверено копие 

3 
Доказателства за техническа възможност за изпълнение на договора и квалификация на 
участника:  Справка (по образец),  

заверено копие 

4 Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП оригинал 

5 Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП оригинал 

6 Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП оригинал 

7 Декларация по чл.13 ал.1 т.8 от НВМОП оригинал 

8 Ценово предложение (за всяка от обособените позиции 1,2,3) оригинал 

9 
Попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец;            
(за всяка от обособените позиции 1,2,3) 

оригинал 

 
 
 
 

 

         Подпис: 

(подпис и печат)   

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 
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ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

 
 

Справка - Списък с основните поръчки по сключени договори, изпълнени от   участника през 
последната година по срокове и клиенти: 

 

 Изпълнени видове 
поръчки през 2009 г. 

Срок, дата и място 
на изпълнение 

Стойност 
на поръчката 

Клиент  

1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

6    
 

7    
 

8    
 

 
 
 
 
 
 
Дата: ............  2010 год.   Подпис и печат: ................................ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 
 
Долуподписаният (-ната)  .......................................................................................  с лична карта  

№............................., издадена на ........................ от .............................. с ЕГН .........................................., 

 с постоянен адрес: .........................................................................................................................  

в качеството ми на ..................................................................................................................................  (посочете 

длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган)                                                                                                                                      

 на ...................................................................................................................................................................... 

(посочете правноорганизационната форма на участника/подизпълнителя), 

 регистриран по фирмено дело № ....................... по описа за   ............. г. на ...................... съд, 

БУЛСТАТ(ЕИК) ....................................със седалище и адрес на управление.......................................... ... 

....................................................................................... ......................................................................................... 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс . 

2. Представляваният от мен участник/подизпълнител не е обявен в несъстоятелност; 

3. Представляваният от мен участник/подизпълнител не е в производство по ликвидация или в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 

 

        Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

 

Дата: ......... .............г.      ДЕКЛАРАТОР: ....................................  
   (подпис и печат) 

УТОЧНЕНИЯ 

Съгласно чл.47, ал.1 от ЗОП настоящата декларация ще се приема и в случаи на реабилитация на лицето, подписало настоящата 
декларация.Декларацията се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. Когато управляващите са повече от едно лице, 

декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител  в 
съответния управителен орган. 

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединение, което не е юридическо лице и  от 
подизпълнителите на участника.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 
 
Долуподписаният (-ната)  .......................................................................................  с лична карта  

№............................., издадена на ........................ от .............................. с ЕГН .........................................., 

 с постоянен адрес: .......................................................................................................... ............... 

в качеството ми на ..................................................................................................................................  (посочете 

длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган)                                                                                                                                      

 на ...................................................................................................................................................................... 

(посочете правноорганизационната форма на участника/подизпълнителя), 

 регистриран по фирмено дело № ....................... по описа за   ............. г. на ...................... съд, 

БУЛСТАТ(ЕИК) ....................................със седалище и адрес на управление.......................................... ... 

....................................................................................... ......................................................................................... 

 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ: 

 
1. Представляваният от мен участник/подизпълнител не е в открито производство за обявяване в 

несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 
740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило 
дейността си;  

 
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;  
 

3. Представляваният от мен участник/подизпълнител няма парични задължения към държавата или 
към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, нито парични задължения, свързани с 
плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

Дата: ......... .............г.      ДЕКЛАРАТОР: ....................................  
   (подпис и печат) 

УТОЧНЕНИЯ 

Декларацията се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. Когато управляващите са повече от едно лице,  декларацията се 
попълва от всички лица от управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител  в съответния 
управителен орган. 

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединение, което не е юридическо лице и от 

подизпълнителите на участника.  
 

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
 
 
Долуподписаният (-ната)  .......................................................................................  с лична карта  

№............................., издадена на ........................ от .............................. с ЕГН .........................................., 

 с постоянен адрес: ......................................................................................................................... 

в качеството ми на ..................................................................................................................................  (посочете 

длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган)                                                                                                                                      

 на ...................................................................................................................................................................... 

(посочете правноорганизационната форма на участника/подизпълнителя), 

 регистриран по фирмено дело № ....................... по описа за   ............. г. на ...................... съд, 

БУЛСТАТ(ЕИК) ....................................със седалище и адрес на управление.......................................... ... 

....................................................................................... ......................................................................................... 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ: 
 

1. В качеството ми на член на управителния/контролния орган, както и временно изпълняващ такава 
длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, не съм свързано лице по смисъла 
на §1, т.1 от ДР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с 
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

 
2. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси. 
 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

 

Дата: ......... .............г.      ДЕКЛАРАТОР: ....................................  
   (подпис и печат) 

УТОЧНЕНИЯ 
Съгласно чл.47, ал.5 от ЗОП всички членове на управителните и контролни органи на участника, в това число и лицата, които временно изпълняват 
тези длъжности следва да представят декларация, че не са свързани лица с възложителя или лица, заемащи ръководни длъжности в организацията на 

възложителя.  
 

По смисъла на §1, т.1 от ДР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се 
намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - 
до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или 
политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност. 
 

Декларацията се подписва задължително от всички членове на управителните (не само от управителя и представляващ участника) и контролни органи 
на участника по регистрация, в това число и от лицата, временно изпълняващи тези длъжности. Когато лицата, участващи в управителните и 
контролни органи на дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител  в съответния управителен 
или контролен орган. 

 
Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединение, което не е  юридическо лице и от 
подизпълнителите на участника. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.13 ал.1 т.8 от НВМОП 

 

Долуподписаният (-ната)  ....................................................................................................................................  с 

лична карта  №...................................., издадена на ............................ от ..................................................... с 

ЕГН ...................................,  с постоянен адрес: .................................................................................  

в качеството ми на .....................................................................................................................................   
(посочете длъжността, която заемате в управителен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) 

на ................................................................................................................................................................. 
(посочете правноорганизационната форма на участника), 

регистриран по ФД №………..... от ….............. година на ..………………………  съд гр. ..................................,     

БУЛСТАТ(ЕИК) .................................... със седалище и адрес на управление .......................................  

......................................................................................................................................................................  
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
 

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – за минимален размер 
на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по 
дейности и групи професии съгласно чл. 8 т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2008 година. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

 

Дата: ...................... 2010 година 

гр. /с/ .....................................................  Декларатор:  ..........................................................  

/ подпис и печат/ 
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Наименование на Участника:  
 

Седалище по регистрация:  

BIC;IBAN:   

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция:  
(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e mail:  

 
До  
Кмета на Община Борован 
Област Враца 

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Наименование 
на поръчката: 

„Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в  населените  места  в  
Община  Борован” с три обособени позиции: 

за Позиция 1: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1037 в участъка в 
регулацията на с.Малорад до границата с.Рогозен/ІІІ – 133/” 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето 
ценово предложение, изготвено съгласно изискванията на Възложителя и специфицирано в Техническото ни 
предложение. 

 

Предлагана цена:  

За извършване на СМР фирмата предлага обща цена от ...................................…. лв. 

(……........................................................................…. лева) без ДДС,  

Цената е формирана съгласно приложеното КСС и пълен набор анализи на единичните цени. 
 

№ Наименование 
Цена без ДДС 

[лева] 

1. Строително-монтажни работи  
 
 

2. Непредвидени разходи върху СМР – до 5%  
 
 

 
 

ОБЩО:   

 
1) Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.  
2) Цената е образувана въз основа ценови показатели за формиране на единичните цени и количественно-

стойностна сметка. 
3) При несъответствие между предложените единична и обща цена,  валидна ще бъде единичната цена на 

предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата 
цена в съответствие с единичната цена на предложението.  

4) Непредвидените разходи се доказват с подписване на протокол между възложителя, изпълнителя и 
извършващите строителен и авторски надзор. Когато дейностите не са предвидени в количествено-
стойностната сметка, остойностяването на непредвидените разходи се извършва по ценовите показатели. 
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Фирмата предлага следния гаранционен срок за изпълнените работи (в месеци), както следва: 

Гаранционен срок:   ................ (....................) месеца 

Фирмата предлага следния срок за изпълнение (в месеци), както следва 

Срок за изпълнение: ................ (....................) месеца 

 

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сключим договор, да започнем строителните работи на 

обекта, предмет на договора, не по късно от  ……………………   дни от предаването на строителната площадка с 

протокол обр. 2. 

Задължаваме се да предадем всички видове СМР до ………………………………. 

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим 
парична или банкова гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на 
договора, без ДДС. 

Приемаме условието на възложителя, ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка да 
съобразим ценовото си предложение с разпределението на средствата в инвестиционната програма на 
възложителя за обекта на поръчката. 

 
До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна 

и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1- Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР и пълен набор анализи на 
единичните цени 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Ценови показатели за формиране на единичните цени. 

 

 

Подпис:  

   (подпис и печат) 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Към ценовото предложение 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
„Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в  населените  места  в  Община  Борован” с три 

обособени позиции:  за Позиция 1: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1037 в участъка в 
регулацията на с.Малорад до границата с.Рогозен/ІІІ – 133/” 

 
      

N Вид работа 
Мерна 

единица 
Количество 

Единична 
цена 

Обща 
стойност 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Изрязване и оформане на дупките м2 290     

2 Почистване и продухване на дупките. Грундиране. м2 290     

3 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес със 
средна  дебелина на слоя d=5cm.  Валиране. 

м2 290 

  

4 Заливане на контактните зони със старата 
асфалтова настилка с асфалтова емулсия. 
Поръсване с каменно брашно 

м2 290 

  

5 Цялостно преасфалтиране на участъци със средна  
дебелина на слоя d=4cm 

м2 
1200 

  

      

 Обща стойност      

 Непредвидени разходи 5 %     

 20 % ДДС :      

      

 Общо стойнотс с ДДС:      

      
 

Забележка: Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по 
процедурата. Всички посочени цени са в левове без ДДС. 

 
Приложени пълен набор анализи на единичните цени 

 

Подпис:  

   (подпис и печат) 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №.2 

Към ценовото предложение 

 
 
 
 

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали 
следните ценови показатели: 
 

 часова ставка - …лв./час;  

 допълнителни разходи за труд - ...%;  

 допълнителни разходи за механизация - ...%;  

 доставно-складови разходи - ...%; 

 печалба върху всичките СМР - ...%; 

 коефициенти за специфични условия на работа: ........  

 [други по преценка на Кандидата] 

 
 

Единичните цени на отделите видове строително–монтажни работи сме съставяли на база ............ [УСН/78 

г., “Building manager” или “Гауди”] 

 
 

 

 

Подпис:  

   (подпис и печат) 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Наименование на Участника:  
 

Седалище по регистрация:  

BIC;IBAN:   

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция:  
(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e mail:  

 
До  
Кмета на Община Борован 
Област Враца 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Наименование 
на поръчката: 

„Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в  населените  места  в  
Община  Борован” с три обособени позиции: 

за Позиция 2: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1015 от с.Борован  
до с.Малорад /VRC 1037/ извън регулация” 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето 
ценово предложение, изготвено съгласно изискванията на Възложителя и специфицирано в Техническото ни 
предложение. 

 

Предлагана цена:  

За извършване на СМР фирмата предлага обща цена от ...................................…. лв. 

(……........................................................................…. лева) без ДДС,  

Цената е формирана съгласно приложеното КСС и пълен набор анализи на единичните цени. 
 

№ Наименование 
Цена без ДДС 

[лева] 

1. Строително-монтажни работи  
 
 

2. Непредвидени разходи върху СМР – до 5%  
 

 

 
 

ОБЩО:   

 
5) Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.  
6) Цената е образувана въз основа ценови показатели за формиране на единичните цени и количественно-

стойностна сметка. 
7) При несъответствие между предложените единична и обща цена,  валидна ще бъде единичната цена на 

предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата 
цена в съответствие с единичната цена на предложението.  

8) Непредвидените разходи се доказват с подписване на протокол между възложителя, изпълнителя и 
извършващите строителен и авторски надзор. Когато дейностите не са предвидени в количествено-
стойностната сметка, остойностяването на непредвидените разходи се извършва по ценовите показатели. 
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Фирмата предлага следния гаранционен срок за изпълнените работи (в месеци), както следва: 

Гаранционен срок:   ................ (....................) месеца 

Фирмата предлага следния срок за изпълнение (в месеци), както следва 

Срок за изпълнение: ................ (....................) месеца 

 

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сключим договор, да започнем строителните работи на 

обекта, предмет на договора, не по късно от  ……………………   дни от предаването на строителната площадка с 

протокол обр. 2. 

Задължаваме се да предадем всички видове СМР до ………………………………. 

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим 
парична или банкова гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на 
договора, без ДДС. 

Приемаме условието на възложителя, ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка да 
съобразим ценовото си предложение с разпределението на средствата в инвестиционната програма на 
възложителя за обекта на поръчката. 

 
До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна 

и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1- Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР и пълен набор анализи на 
единичните цени 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Ценови показатели за формиране на единичните цени. 

 

 

Подпис:  

   (подпис и печат) 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Към ценовото предложение 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
„Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в  населените  места  в  Община  Борован” с три 
обособени позиции: за Позиция 2: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1015 от с.Борован  до 

с.Малорад /VRC 1037/ извън регулация”  
      

N Вид работа 
Мерна 

единица 
Количество 

Единична 
цена 

Обща 
стойност 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Изрязване и оформане на дупките м2 528     

2 Почистване и продухване на дупките. Грундиране. м2 528     

3 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес със 
средна  дебелина на слоя d=5cm.  Валиране. 

м2 528 

  

4 Заливане на контактните зони със старата асфалтова 
настилка с асфалтова емулсия. Поръсване с каменно 
брашно 

м2 528 

  

5 Цялостно преасфалтиране на участъци със средна  
дебелина на слоя d=4cm 

м2 
4620 

  

      

 Обща стойност      

 Непредвидени разходи 5 %     

 20 % ДДС :      

      

 Общо стойнотс с ДДС:      

      
 

Забележка: Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по 
процедурата. Всички посочени цени са в левове без ДДС. 

 
Приложени пълен набор анализи на единичните цени 

 

Подпис:  

   (подпис и печат) 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №.2 

Към ценовото предложение 

 
 
 
 

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали 
следните ценови показатели: 
 

 часова ставка - …лв./час;  

 допълнителни разходи за труд - ...%;  

 допълнителни разходи за механизация - ...%;  

 доставно-складови разходи - ...%; 

 печалба върху всичките СМР - ...%; 

 коефициенти за специфични условия на работа: ........  

 [други по преценка на Кандидата] 

 
 

Единичните цени на отделите видове строително–монтажни работи сме съставяли на база ............ [УСН/78 

г., “Building manager” или “Гауди”] 

 
 

 

 

Подпис:  

   (подпис и печат) 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Наименование на Участника:  
 

Седалище по регистрация:  

BIC;IBAN:   

Булстат номер:  

Точен адрес за кореспонденция:  
(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e mail:  

 
До  
Кмета на Община Борован 
Област Враца 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Наименование 
на поръчката: 

„Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в  населените  места  в  
Община  Борован” с три обособени позиции: 

за Позиция 3: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 2002 от с.Добролево 
до с.Сираково; VRC 1016 границата с.Алтимир –  с.Сираково –  границата с.Рогозен 

/VRC 1037/” 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето 
ценово предложение, изготвено съгласно изискванията на Възложителя и специфицирано в Техническото ни 
предложение. 

 

Предлагана цена:  

За извършване на СМР фирмата предлага обща цена от ...................................…. лв. 

(……........................................................................…. лева) без ДДС,  

Цената е формирана съгласно приложеното КСС и пълен набор анализи на единичните цени. 
 

№ Наименование 
Цена без ДДС 

[лева] 

1. Строително-монтажни работи  
 

 

2. Непредвидени разходи върху СМР – до 5%  
 
 

 
 

ОБЩО:   

 
9) Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.  
10) Цената е образувана въз основа ценови показатели за формиране на единичните цени и количественно-

стойностна сметка. 
11) При несъответствие между предложените единична и обща цена,  валидна ще бъде единичната цена на 

предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата 
цена в съответствие с единичната цена на предложението.  

12) Непредвидените разходи се доказват с подписване на протокол между възложителя, изпълнителя и 
извършващите строителен и авторски надзор. Когато дейностите не са предвидени в количествено-
стойностната сметка, остойностяването на непредвидените разходи се извършва по ценовите показатели. 
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Фирмата предлага следния гаранционен срок за изпълнените работи (в месеци), както следва: 

Гаранционен срок:   ................ (....................) месеца 

Фирмата предлага следния срок за изпълнение (в месеци), както следва 

Срок за изпълнение: ................ (....................) месеца 

 

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сключим договор, да започнем строителните работи на 

обекта, предмет на договора, не по късно от  ……………………   дни от предаването на строителната площадка с 

протокол обр. 2. 

Задължаваме се да предадем всички видове СМР до ………………………………. 

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим 
парична или банкова гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на 
договора, без ДДС. 

Приемаме условието на възложителя, ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка да 
съобразим ценовото си предложение с разпределението на средствата в инвестиционната програма на 
възложителя за обекта на поръчката. 

 
До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна 

и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1- Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР и пълен набор анализи на 
единичните цени 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Ценови показатели за формиране на единичните цени. 

 

 

Подпис:  

   (подпис и печат) 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Към ценовото предложение 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
„Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в  населените  места  в  Община  Борован” с три 
обособени позиции:  за Позиция 3: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 2002 от с.Добролево 

до с.Сираково; VRC 1016 границата с.Алтимир –  с.Сираково –  границата с.Рогозен /VRC 1037/” 
 

      

N Вид работа 
Мерна 

единица 
Количество 

Единична 
цена 

Обща 
стойност 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Изрязване и оформане на дупките м2 200     

2 Почистване и продухване на дупките. Грундиране. м2 200     

3 Доставка и полагане на плътна асфалтова смес със 
средна  дебелина на слоя d=5cm.  Валиране. 

м2 200 

  

4 Заливане на контактните зони със старата 
асфалтова настилка с асфалтова емулсия. 
Поръсване с каменно брашно 

м2 200 

  

      

 Обща стойност      

 Непредвидени разходи 5 %     

 20 % ДДС :      

      

 Общо стойнотс с ДДС:      

      
 

Забележка: Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по 
процедурата. Всички посочени цени са в левове без ДДС. 

 
Приложени пълен набор анализи на единичните цени 

 

Подпис:  

   (подпис и печат) 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №.2 

Към ценовото предложение 

 
 
 
 

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи сме използвали 
следните ценови показатели: 
 

 часова ставка - …лв./час;  

 допълнителни разходи за труд - ...%;  

 допълнителни разходи за механизация - ...%;  

 доставно-складови разходи - ...%; 

 печалба върху всичките СМР - ...%; 

 коефициенти за специфични условия на работа: ........  

 [други по преценка на Кандидата] 

 
 

Единичните цени на отделите видове строително–монтажни работи сме съставяли на база ............ [УСН/78 

г., “Building manager” или “Гауди”] 

 
 

 

 

Подпис:  

   (подпис и печат) 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Забележка: Представя се попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница договор по 
образец за всяка от обособените позиции 1,2 и 3. 

ПРОЕКТ 

Д О Г О В О Р 

№ ...../ ...........2010 г. 

за възлагане изпълнение на строителни и ремонтни работи 

 
 Днес, ......................... 2010 г., в  с.Борован, се сключи настоящият договор между: 
  

Община Борован, Булстат № 000193065, 3240, с.Борован, ул. „Иван Вазов” 1, представлявано от Петър 
Тодоров Цветковски - Кмет на Община Борован и  Ирена Димитрова Георгиева –       Гл. Счетоводител, 
наричана за краткост  в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,  
и 
…………………….........................................................…...... със седалище и адрес на управление: 
......................................................................., вписано в регистъра на .......................................................... съд с 
решение по ф.дело № ................../..............г., БУЛСТАТ(ЕИК) .................................., представлявано от 
......................................................... – ......................................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна, за изпълнение на обществената поръчка с предмет:  
„Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в  населените  места  в  Община  Борован” 
с три обособени позиции: (попълва се съответната обособена позиция) 
Позиция 1: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1037 в участъка в регулацията на 
с.Малорад до границата с.Рогозен/ІІІ – 133/”;  
Позиция 2: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1015 от с.Борован  до с.Малорад /VRC 
1037/ извън регулация”;  
Позиция 3: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 2002 от с.Добролево до с.Сираково; 
VRC 1016 границата с.Алтимир –  с.Сираково –  границата с.Рогозен /VRC 1037/”;  
на основание Раздел VІІІ, чл.258 и следващите от ЗЗД, във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за 
възлагане на малки обществени поръчки и Протокол от 18.05.2009 г. от заседанието на Комисията 
назначена със Заповед №  317 / 13.05.2009 г. на Кмета на Община Борован за избор на изпълнител, се 
споразумяха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строително-монтажни 

работи /СМР/ по проект: „Ремонт на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улиците в  населените  места  в  
Община  Борован” с три обособени позиции:  (попълва се съответната обособена позиция) 

Позиция 1: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1037 в участъка в регулацията на 
с.Малорад до границата с.Рогозен/ІІІ – 133/”;  

Позиция 2: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 1015 от с.Борован  до с.Малорад /VRC 
1037/ извън регулация”;  

Позиция 3: „Ремонт на път от ІV-класната пътна мрежа – VRC 2002 от с.Добролево до с.Сираково; 
VRC 1016 границата с.Алтимир –  с.Сираково –  границата с.Рогозен /VRC 1037/”;  

в съответствие с издадените строителни книжа, Ценово предложение, явяващо се неразделна част от 
настоящия договор. 

1.2 Допълнителните видове СМР свързани с изпълнението на работата и предписани от Възложителя или 
упълномощените негови представители се приемат за изпълнение от Изпълнителя. Когато стойносттта на 
допълнителните видове СМР е повече от20% спрямо основните по т. 1.1, тогава Изпълнителят може да поиска 
ново договаряне. 

 
 
 

ІІ. ДОГОВОРНА ЦЕНА 
2.1 Стойността на възложените СМР възлиза на ................. лв (.................................................. лева) без ДДС. 

Еденичните цени съгласно ценовото предложение са твърдо договорени, а количествата ще се доказват в процеса 
на работа. 

2.2 Допълнително възникналите работи ще се разплащат по предварително съгласувани цени между 
Изпълнител и Възложител. 
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III. ГАРАНЦИЯ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
3.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция за изпълнение 

на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и 
качество на стоката и извършените дейности, в размер до 5 % от цената по т.2.1 – .................... лв. 
(............................................................................... лева). Гаранцията се предоставя под формата на парична сума или 
банкова гаранция.Внесени по сметката на Община Борован : 

Си Банк – гр. Враца, IBAN: BG41BUIB78903196141300, BIC: BUIBBGSF 
3.2. Гаранцията за изпълнение се освобождава след изпълнение на договора. 
 
ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
4.1  Времетраенето на строителството се определя на .......... / ........................... / календарни дни. 
4.2 Времетраенето може да се промени в зависимост от увеличение на извършените СМР и други 

обстоятелства оказващи влияние върху строителния процес, в т.ч и форсмажорни обстоятелства. 
4.3 Възложтеля се задължава да подписва Протокол обр.19 за видовете, количествата и еденичните цени на 

извършените СМР в пет дневен срок от представянето му от Изпълнителя. Възложителят може да упълномощи 
свой представител да проверява и подписва Протокол обр.19. 

4.4 Строителството на обекта започва след подписване на този Договор, като за начало на времетраенето се 
счита най – късната дата от изпълнението на условията: 

- датата на двустранния протокол за предаване на строителната площадка; 
- дата на превеждане на аванса. 
4.5 При забава на Възложителят в разплащането на СМР, времетраенето се увеличава с толкова дни, с 

колкото дни закъснее изплащането на СМР. 
 
V. ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СМР И АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ: 
5.1 Възложителят заплаща извършените и доказани с протокол обр.19 и други разходи в размер на 90% с 

платежно нареждане в пет дневен срок след представяне на протокол обр.19 за СМР и документите за другите 
разходи по банковата сметка на Изпълнителя. Останалите 10% се превеждат на изпълнителя в края на 
финансовата година. 

5.2 Възложителят се задължава в срок от два дни от подписването на настоящия договор да преведе на 
Изпълнителя аванс в размер до 50 % от цената по т.2.1 -  ............................ лв (................................................. лева). 

5.3 При забавяне на Възложителя за превеждане на сумите за изпълнените СМР на обекта с повече от 
петнадесет дни от представяне на протокол обр.19, Изпълнителят може да спре строителството, за което се 
съставя двустранен протокол между Изпълнителя и Възложителя. При отказ да подпише протокола за спиране на 
строителството Възложителят се задължава да съхранява извършените СМР установени с протокол обр.19. 

5.4 Всички допълнителни плащания договорени като процент върху стойността на СМР, се начисляват в 
Протокол обр.19 и се разплащат по реда на т.5.1. 

 
VІ. ГАРАНЦИИ 
6.1 Гаранционен срок – ...... (............) години. 
 
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
7. Възложителят се задължава: 
7.1 Да осигурява ритмично и в сроковете необходимите финансови средства, за завършване на обекта в 

договорените срокове, по разплащателната сметка на Изпълнителя и да осигури и създаде необходимите условия 
на обекта за извършване на възложените с този договор СМР. 

7.2 Да не изпълнява и не предоставя за изпълнение договорените СМР на други изпълнители, без съгласие 
на Изпълнителя, включително и при възстановяване на работите след спиране поради недостатъчно финансиране 
по реда на т.4.2. 

 
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА: 
8.1 Да изпълни качествено възложените СМР и в сроковете посочени в договора. 
8.2 При изпълнение на СМР да спазва всички технически нормативни документи, ПИПСМР, БДС, ОН, както и 

други посочени в проектите представени от Възложителя. 
8.3 Да изготви всички необходими документи за характеризиране на изпълнените СМР, които да представи 

на Приемателната комисия. 
8.4 Да осигурява квалифицирано ръководство на обекта през целия период на изпълнение на работата. 
8.5 Да обезпечава сигурен достъп по всяко време, до всяко работно място на обекта, като поддържа ред и 

чистота на строителната площадка. 
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ІХ. РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
9.1 Договорът може да бъде прекратен едностранно, без да се носи отговорност за това от изправната 

страна, след писмена покана към неизправната страна за отстраняване в 10 дневен срок на неизпълнението на 
някое от задълженията по т.3.1;4.1;7;8.1 и 8.2 от този Договор. При неотстраняване на неизпълнението, 
неизправната страна сама се уведомява за прекратяването. 

9.2 При прекратяване на договора страните съставят констативен протокол в 10 дневен срок от поканата на 
една от страните по Договора за състоянието на обекта и за дължимите суми, с който протокол Възложителя 
приема обекта за съхранение и опазване. 

9.3 След подписване на констативен протокол за приемане на обекта от Възложителя за експлоатация или 
съхранение при спиране на строителството, Възложителя се задължава да разплати в пет дневен срок от датата на 
протокола стойността на неразплатените СМР, доставени но не вложени строителни материали и изделия, машини 
и съоражения и разходи по тяхната доставка и съхранение, както и други неплатени разходи и начисления за 
обекта. 

9.4 Когато една от страните не се яви по писмена покана на другата за съставяне на двустранен протокол, то 
той се съставя с участието на представител на общинската или областна администрация или Областната 
строителна камара, и така съставения по този начин документ или документи са задължителни за двете страни. 

 
Х. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ: 
10.1 За незавършване, не предаване и не въвеждане на обекта в договорения срок, виновната страна 

заплаща на изправната страна неустойка в размер на 0,1% на ден от стойността на неизпълнените СМР. 
10.2 При забавено разплащане или неизплащане на изпълнените СМР или други суми за обекта както и 

сумите при спиране на строителството, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка за изпълнение или забава 
на паричните задължения в размер на лихвения процент на ОББ по краткосрочните търговски кредити. 

10.3 Страните си дължат обезщетение за реално претърпени вреди и пропуснати ползи когато са в по – 
голям размер от неустойката. 

10.4 За неуредените положения в този Договор ще се провеждат разговори между страните за тяхното 
разрешаване, а при не постигане на съгласие ще се прилагат разпоредбите на търговското и гражданско 
законодателство на Република България. 

 
Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Неразделна част от този договор са предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, заедно с приложенията към него. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ОБЩИНА БОРОВАН   
Седалище: с. Борован,     
ул. „Иван Вазов” 1,                          
БУЛСТАТ: 000193065    
IBAN: BG41BUIB78903196141300  
BIC: BUIBBGSF   
Си Банк – клон Враца, офис Борован  

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
.............……………………….. 
Седалище: ……………. 
ул. „........................” № ..... 
БУЛСТАТ: ……………….. 
IBAN: ………………………. 
BIC: …………….. 
банка: …………… 

                   

Приложение:  Ценово предложение; 
   

    
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
1.   ........………………...                                                       ……………................. 
(подпис и печат)                                                                 (подпис и печат) 
Петър Тодоров Цветковски                                                    ………………........................………… (име) 
Кмет на община Борован                                                                                     Управител  
 
2. ………………………                                                                .......………....................……………… (фирма) 
(подпис) 
Ирена Димитрова Георгиева 
Гл. счетоводител 
 
Дата: ……………. 2010 г.                                                              Дата:  ..................... 2010 г. 
 


