АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 1200 - 335/10.09.2016 г.

Възложител: Община Сливен
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00118
Адрес: гр. Сливен, бул. Цар Освободител” № 1
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Гергана Савова
Телефон: 044 611100
E-mail: g_tujarova@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[х] Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на
движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен ”
Кратко описание: Нормативно основание: чл. 3 от Закона за движение по пътищата.
Настоящата обществена поръчка включва за изпълнение на следните дейности:
1. Хоризонтална пътна маркировка с акрилатни и водоразтворими бои – бял цвят
1.1. Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии, пешеходни пътеки, забранени площи,STOPлинии, стрелки, надписи със светлоотразителни перли
1.2. Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии, пешеходни пътеки, забранени площи,STOPлинии, стрелки, надписи без светлоотразителни перли
2. Хоризонтална пътна маркировка с акрилатни и водоразтворими цветни бои
2.1. Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии, пешеходни пътеки, забранени площи,STOPлинии, стрелки, надписи със светлоотразителни перли
2.2.Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии, пешеходни пътеки, забранени площи,STOPлинии, стрелки, надписи без светлоотразителни перли
3. Други дейности, свързани с полагането на хоризонтална пътна маркировка
3.1. Грундиране на бетонови и асфалтови настилки за полагане на хоризонтална маркировка
3.2. Демаркировка – механизирана
3.3. Трасиране върху нови или стари настилки елементите на хоризонтална пътна маркировка /при липса
на маркировка/
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4. Направа и поддръжка на вертикална сигнализация
4.1. Доставка и монтаж на нови пътни знаци, вкл. Крепежни елементи – от І и ІІ типоразмер, отговарящи
на БДС 1517/ 2006г.
4.2. Група „Нестандартни” /Тази група включва знаци, табели и др.вертикална сигнализация с
променливи размери и такива, които не са включени по горе в т. 4.1./
4.3. Доставка и монтаж /демонтаж/ на метален стълб ( ф 60, ф 89) за пътен знак
4.4. Ремонт на съществуващи пътни знаци без подмяна на основните елементи
5. Направа и поддръжка на предпазни парапети, еластични огради, светлоотразителни стълбчета против
паркиране, изкуствени неравности за ограничаване скоростта на МПС по пътното платно и др. подобни,
свързани с организацията на движението:
5.1. Доставка и монтаж на метален предпазен парапет (оградно пано) нисък и висок тип
5.2. Доставка и монтаж на метални стълбчета за предпазни парапети /оградни пана/
5.3. Изработка и монтаж на стълбчета против паркиране
5.4. Ремонт на предпазни огради /Тази позиция включва демонтажни работи, отстраняване на
деформирани участъци и елементи, почистване, грундиране, боядисване/.
5.5. Обезопасяване на опасни участъци със сигнална лента
6. Осигуряване на денонощно дежурство за наблюдение на маркировката
6.1. Постоянно денонощно дежурство, давано от 1 дежурен/пътен работник и 1 шофьор (през цялата
година, вкл. и неработни дни и национални празници, което да е на разположение на Възложителя ) за
труд – за 1 месец
6.2. Обслужващ автомобил за поддръжка организацията на движението – за 1 час
7. Изготвяне на работен проект за организация на движението на едно кръстовище или на участък,
ограничен от две кръстовища от уличната мрежа на гр.Сливен и населените места в общината. /В тази
позиция се включвят и разходите за съгласуване на проекта за организация на движението със сектор
„Пътна полиция”- ОД МВР – Сливен/
При доказана необходимост от извършване на видове работи и дейности, невключени в горната таблица,
но свързани с предмета на поръчката същите се остойностяват по параметрите на ценообразуване на
дейностите, заложени в анализите към Ценовото предложение и заверени копия от фактурите за
закупуване на вложените материали.
Прогнозна стойност – до 200 000,00 лева без ДДС.
Срок за изпълнение: 12 месеца, след сключване на договора или до изчерпване на прогнозната
стойност, което от двете настъпи по-рано.
Място на извършване: Община Сливен
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 200 000,00 лева без ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция:
Наименование:
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява от участие по обществената поръчка
участник, когато: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321,
321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е
реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3.
има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
2

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по
седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако
е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който
не е влязъл в сила; 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация,
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор; 6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Основанията по т. 1, 2 и 6 се
отнасят за лицата, които представляват участника. Точка 3 не се прилага, когато: 1. се налага да се
защитят особено важни държавни или обществени интереси; 2. размерът на неплатените дължими данъци
или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година.
Участник за когото са налице горепосочените основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е приел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на
съответното основание за отстраняване.
Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружества, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез
гражданско дружество/консорциум в което участва дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не

Икономическо и финансово състояние: Всеки участник следва да има застраховка „Професионална
отговорност” с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.
За доказване на горепосоченото изискване всеки участник представя заверено копие на документ
доказващ наличието на застраховка „Професионална отговорност”, с покритие съотвестващо на обема и
характера на поръчката.
Технически и професионални способности: 1.През последните пет години от датата на подаване на
офертата всеки участник следва да е изпълнил поне 1 (едно) строителство с предмет и обем идентично
или сходно с тези на поръчката.
Забележка: Идентично или сходно с предмета и обема на поръчката е строителство за осигуряване на
безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци - полагане на
хоризонтална пътна маркировка, доставка и монтаж на пътни знаци в и извън населените места.
За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи Списък на
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро
изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и
обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
2. Всеки участник следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална
компетентност за изпълнението на поръчката.
Предложеният от участника екип за изпълнение на поръчката трябва да включва:
2.1.Ръководител екип – 1 - строителен или машинен инженер или еквивалентна специалност с минимум 3
(три) години професионален опит в областта на изпълнение на вертикална сигнализация за пътища и
улици и полагане на хоризонтална маркировка.
2.2.Помощник ръководител – 1 - строителен инженер/строителен техник или машинен инженер/средно
специално машинно образование или еквивалентна специалност с минимум 2 (две) години
професионален опет в областта на изпълнението на вертикална сигнализация за пътища и улици.
2.3.Проектант – 1 - строителен инженер с призната проектанска правоспособност с минимум 3 (три)
години професионален опит в областта на проектиране на организацията на движение по пътищата и в
проектирането на вертикална сигнализация за пътища и улици.
За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи Списък на персонала, и
ръководния състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в който е
посочена професионална компетентност на лицата.
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3. Всеки участник следва да разполага с технически лица, включени или не в структурата му,
включително и такива които отговарят за контрола на качеството, и които ще изпълняват строителството.
3.1.Отговорник по контрола на качеството – 1 - с минимум 2 (две) години в областта на контрола по
качеството в областта на строителството.
За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи Списък на техническите
лица, включени или не в структурата му, включително и такива които отговарят за контрола на
качеството, и които ще изпълняват строителството.
4.Всеки участник следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, за
изпълнение на поръчката, както следва:
4.1.Минимум един брой - товарен автомобил и/или комбиниран бордови автомобил с кран и/или отделно
автомобил и кран
4.2.Минимум три броя машини за полагане на акрилатна боя:
4.2.1.За полагане на надлъжна пътна маркировка с акрилатна боя: минимум 1 бр. машина със следните
характеристики:
а) дължина: не по-малко от 4000 мм;
б) резервоар за боя с обем не по-малко от 100 л;
4.2.2.За полагане на напречна пътна маркировка, с акрилатна боя: минимум 2 бр. машини със следните
характеристики:
а) дължина – не по-малко от 1000 мм;
б) резервоар за боя с обем не по-малко от 20 л;
Ако участникът изработва пътните знаци със собствени ресурси трябва да посочи техническото
оборудване, с което разполага и ще използва за изпълнение на поръчката, като минималните изисквания
са:
4.3. Минимум един брой - технологично оборудване за направа на непрекъснат двойно огънат страничен
ръб на материала за основа за стандартни пътнизнаци и техническо оборудване за обработка на
носещите планки и скоби - 1 бр;
4.4. Минимум един брой - точков заваръчен апарат, заваръчен апарат работещ в аргонова среда и/или
такъв който не отделя шлака в процеса на заваряване - 1бр;
4.5. Минимум един брой - ролков режещ плотер за рязане на трансперантни, нетрансперантни филми и
светлоотразяващи фолия клас RA1, с минимална широчина на рязане на материала 1200 mm;
4.6. Минимум един брой -плосък режещ плотер, с вакуумно фиксиране на материала за рязане, за рязане
на светлоотразяващи фолия клас RA2 и R3A и R3В, с минимална широчина на рязане на материала 1200
mm;
4.7. Минимум един брой -ламинатор за апликиране на заготовки от светлоотражателни фолиа върху
метални заготовки за стандартни пътни знаци с ширина минимум 1220 mm;
4.8. Минимум един брой - пълно оборудване за сито-печат и/или други технологии за печат върху
светлоотражателни фолиа отговарящи на технологията за производство на пътни знаци.
За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи Списък на инструментите,
съоръженията и техническото оборудване, за изпълнение на поръчката.
Забележка: Подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията за технически и
професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Когато участникът се позовава на капацитете на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще
разполага с техните ресурси, като представи докумен за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на изискванията за технически и професионални способности,
на които участникът се е позовал.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
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защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Показател К1 - „Предложени единични цени за видовете дейности” Тежест: 80
К1 = Σ (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*80, където
К1 – оценка на предложените единични цени за видовете дейности
i=1÷ 19
ЕЦi – единична цена за определен вид дейност, предложена от участника спрямо когото се прилага
формулата, съгласно ценовото му предложение.
ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид дейност, измежду ценовите предложения на всички
участници в процедурата;
i – номер на вид дейност, от таблицата, където i е в границите от 1 до 19
Рi – относителна тежест на цената за вида дейност (изразена с проценти)
№

№
по
ред

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

Ед.
мярка
Pi относит.
тежест в
100%

Хоризонтална пътна маркировка с акрилатни и
водоразтворими бои – бял цвят

1.1.

1

Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии,
пешеходни пътеки, забранени площи,STOP-линии,
стрелки, надписи със светлоотразителни перли

м2

15

1.2.

2

Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии,
пешеходни пътеки, забранени площи,STOP-линии,
стрелки, надписи без светлоотразителни перли

м2

10

м2

15

2.

2.1.

Хоризонтална пътна маркировка с акрилатни и
водоразтворими цветни бои
3

Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии,
пешеходни пътеки, забранени площи,STOP-линии,
стрелки, надписи със светлоотразителни перли

5

2.2.

4

м2

10

Грундиране на бетонови и асфалтови настилки за полагане
на хоризонтална маркировка

м2

1

Демаркировка – механизирана

м2

0,5

Трасиране върху нови или стари настилки елементите на
хоризонтална пътна маркировка /при липса на маркировка/

м

1

Доставка и монтаж на нови пътни знаци, вкл. Крепежни
елементи – от І и ІІ типоразмер, отговарящи на БДС 1517/
2006г.

бр.

25

Група „Нестандартни”

М2

2

бр.

10

бр.

1

Други дейности, свързани с полагането на
хоризонтална пътна маркировка

3.

3.1.

3.2.

Непрекъснати и прекъснати, тесни и широки линии,
пешеходни пътеки, забранени площи,STOP-линии,
стрелки, надписи без светлоотразителни перли

5

6
7

3.3.

4.

4.1.

Направа и поддръжка на вертикална сигнализация

8

4.2.

9

/Тази група включва знаци, табели и др.вертикална
сигнализация с променливи размери и такива, които не са
включени по горе в т.4.1./

4.3.

10

Доставка и монтаж /демонтаж/ на метален стълб ( ф 60, ф
89) за пътен знак

4.4.

11

Ремонт на съществуващи пътни знаци без подмяна на
основните елементи

5.

5.1.

Направа и поддръжка на предпазни парапети,
еластични огради, светлоотразителни стълбчета
против паркиране, изкуствени неравности за
ограничаване скоростта на МПС по пътното платно и
др. подобни, свързани с организацията на движението:
12

Доставка и монтаж на метален предпазен парапет (оградно
пано) нисък и висок тип

м2

1

1
5.2.

13

Доставка и монтаж на метални стълбчета за предпазни

бр.
6

парапети /оградни пана/
14
Изработка и монтаж на стълбчета против паркиране

бр.

0.5

5.3.
Ремонт на предпазни огради
5.4.

15

/Тази
позиция
включва
демонтажни
работи,
отстраняване на деформирани участъци и елементи,
почистване, грундиране, боядисване/.

5.5.

16

Обезопасяване на опасни участъци със сигнална лента

6.2.

7.

0.5

М2

1

17

Постоянно денонощно дежурство, давано от 1
дежурен/пътен работник и 1 шофьор (през цялата година,
вкл. и неработни дни и национални празници, което да е
на разположение на Възложителя ) за труд – за 1 месец

месец

2

18

Обслужващ автомобил за поддръжка организацията на
движението – за 1 час

час

2

19

Изготвяне на работен проект за организация на
движението на едно кръстовище или на участък,
ограничен от две кръстовища от уличната мрежа на
гр.Сливен и населените места в общината.

бр.

1.5

6.

6.1

бр.

Осигуряване на денонощно дежурство за наблюдение
на маркировката

/В тази позиция се включвят и разходите за съгласуване на
проекта за организация на движението със сектор „Пътна
полиция”- ОД МВР – Сливен/
Име: Показател К2 – „Срок за мобилизация, след сключване на договор”
Тежест: 20
Максималният брой точки по този показател е 20 точки. Определя се по следната формула:
Срок м
К2= ---------------------------- * 20
Срок м (участник)
където: „Срок м” е най-краткият предложен срок за мобилизация, след сключване на договор, а „Срок м
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(участник)” е предложеният срок за мобилизация, след сключване на договор, от оценявания участник.
Участникът, предложил минимален срок за мобилизация, след сключване на договор, получава
максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението
между стойностите, определени по цитираната формула.
Комплексната оценка, се определя по следната формула:
Ко = K1 + K2
където:
К1 - „Предложени единични цени за видовете дейности”
(максималният брой точки по този показател е 80 точки)

- тежест в комплексната оценка - 80

К2 – „Срок за мобилизация, след сключване на договор” - тежест в комплексната оценка - 20
(максималният брой точки по този показател е 20 точки)
Оценката по отделните показатели се определят в числово изражение с точност до втория знак след
десетичната запетая. Максималния брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането
на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка Ко, като на първо място
се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка Ко на офертата, за обществената
поръчка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага чл. 58 от
ППЗОП. Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за изпълнител на обществената
поръчка.

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 26.09.2016 г.

Час: (чч:мм) 17:00 часа

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 31.10.2016 г.

Час: (чч:мм) 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.09.2016 г., 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени в зала № 230, в сградата на община
Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): Финансирането на обществената поръчка ще се извърши със
средства от общинския бюджет.
Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и
на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет
страницата на възложителя: http://www.sliven.bg/index.csp?f=10-00118-2016-007
Офертата се представя подава на български език – на хартиен носител. Към офертата си участниците
представят следните документи:
1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – Образец № 1;
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2.Представяне на участника – Образец № 2;
3.Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена
поръчка;
4.Техническо предложение – Образец № 3.
5.Ценово предложение – Образец № 4.
6.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици – Образец № 5;
7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , т. 2 и т. 7 от ЗОП – Образец № 6. Декларацията се подписва от
представляващите участника.
8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - т. 5 от ЗОП – Образец № 7, подписана от лицата, които представляват
участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от
лицето, което може самостоятелно да го представлява.
9. Заверено копие на документ доказващ наличието на застраховка „Професионална отговорност”, с
покритие съотвестващо на обема и характера на поръчката.
10. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните
изисквания – Образец № 8;
11. Списък на персонала, и ръководния състав с определена професионална компетентност за
изпълнението на поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата – Образец № 9;
12. Списък на техническите лица, включени или не в структурата му, включително и такива които
отговарят за контрола на качеството, и които ще изпълняват строителството - Образец № 10.
13.Списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, за изпълнение на поръчката Образец № 11.
14.Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – Образец № 12;
15.Декларация за приемане на условията на договора – Образец № 13;
16. При участници обединение, копие от договора за създаване на обединението.
Забележка: Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 , т. 2 и т. 7 от ЗОП –
Образец № 4 и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - т. 5 от ЗОП –
Образец № 5 се представя и от представляващите подизпълнителите, и представляващите третите
лица.
При сключване на договора представляващият/те участника определен за изпълнител представя/т
документи доказващи липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП и
декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Всички документи свързани с участието във възлагането се представят в запечатана непрозрачна
опаковка. Върху опаковката се посочват:
1.наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо
2.адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3.наименование на поръчката.
Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Център за
административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, от
8:00 до 17:00 часа.
Договорът с избрания изпълнител влиза в сила от датата на подписването му.
Плащанията се извършват, както следва:
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възложените с Възлагателно писмо, конкретен вид и
обем работа на основание двустранно подписан констативен протокол от представители на Възложителя
и Изпълнителя за действително извършените СМР,които се остойностяват съобразно единичните цени,
посочени в ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, след издаване
на фактура.В констативния протокол се отразяват количеството и качеството на извършените СМР, съобразно
Възлагателното писмо на Възложителя и въз основа на действително проверени и измерени на място
количествени показатели и представени сертификати и декларации за съответствие на вложените
материали.Копие от представени сертификати и декларации за съответствие на вложените материали се
прилага към всеки един констативен протокол.В единичните цени на видовете СМР се включат всички
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видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР до
окончателното му завършване, включително и всички разходи за временно строителство, утежнени
условия, почистване на строителния обект и строителната площадка, строителна механизация,
подемници, стопански инвентар, временни огради, както и разходите по предаване на обекта и
съответните такси (при наличие на такива). В случай, че в единичната цена не са включени цени на
съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска
разплащането им като допълнителен вид СМР и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.При възникване на допълнителни видове СМР, които не са включени в ценовото предложение същите
ще бъдат остойностявани с параметрите на ценообразуване посочени в анализите към ценовото
предложение.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 10.09.2016 г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) Румен Иванов Иванов съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г.
/п. п./* *Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Длъжност: Заместник-кмет на Община Сливен
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