














*Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП



4.1. Откаже да сключи договор; 

4.2. Не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП; 

4.3. Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 

VII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

По въпроси, свързани с провеждането на поръчката и подготовката на офертите на 

участниците, които не са разгледани в Документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

които са в сила в Република България и относими към дейностите, предмет на поръчката, както 

следва: 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6000 

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001 

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”: 

София 1000, бул. „Дондуков” № 3, 

Телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg 

 

 

VIII. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

1. Кратко описание на поръчката. 

 Предметът на настоящата обществена поръчка включва: „Доставка на асфалтова смес – 

плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) за нуждите на 

Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ - гр. Ботевград“ 

Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 (дванадесет) месеца, доставка на 

асфалтова смес плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) за 

изкърпване на повърхностни слоеве на улична настилка за нуждите за нуждите на Общинско 

предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ - гр. Ботевград“, след предварителна 

заявка от Възложителя. Количествата за всяка доставка се определят от нуждите на 

Възложителя и се посочват на Изпълнителя в официална заявка. Изпълнителят следва да 
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натовари/претовари заявените количества асфалт на МПС-та осигурени от Възложителя на 

мястото, определено като място на изпълнение на доставките. 

Дейностите по настоящата обществена поръчка включват: 
 

- осигуряване на заявените от Възложителя количества асфалтова смес; 
 

- товарене/претоварване на заявените количества асфалт на МПС-та осигурени от 

Възложителя. 

2. Обем, срок и място на изпълнение на поръчката. 

Общото прогнозно количество на асфалтовата смес, която следва да се достави е в размер 

на 850 (осемстотин и петдесет) тона. Количествата за всяка отделна доставка по договора се 

определят според нуждите на Възложителя и се възлагат на Изпълнителя в писмена заявка. 

Срок на договора за обществена поръчка до 12 (дванадесет) месеца. 
 

Срок за изпълнение на конкретна възложена доставка - съгласно офертата на Изпълнителя, 

но не повече от 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на писмената заявка от 

Възложителя. 

Място за извършване на изпълнение на доставките и товарене/претоварване - съгласно 

офертата на Изпълнителя (франко депо/складова база на Изпълнителя). 

 

3. Технически характеристики на асфалтовата смес. 

Асфалтовата смес трябва да отговаря на български стандарти, които въвеждат европейски, 

международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически 

спецификации, или други технически еталони на европейски стандартизационни органи или 

еквивалентно, като например: 

• БДС EN 13108-1:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: 

Асфалтобетон; 

• БДС EN 13108-1:2006/Н\:2015 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 

1: Асфалтобетон. Национално приложение (>1А) 

• БДС EN 12697 - Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. 

• „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) от 2014 г 

• Закон за техническите изисквания към продуктите 

• Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти 

 

*/П/ заличаването на данни в документацията е извършено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.. 



Odparcq Jtbg

TEXHr{qECKO TTPEAJIO)I(EH}rE
sa o6lqecrseHa rropbtlKa rro peAa Ha frasa ABaAecer r{ r[ecra or 3axona sa

o6rqecraenrre ropbrrrn (3OII) c rpeAMer:

''{ocmacxa aa acQanmoea crttec - nJtbmer acQonmofuemor ga uguocsat4 nJrucm munA (AC I2,s uzru. A s0/70) za uyucdame uo o6t4uncxo npednpunmue
,rBnazoycmpoilcmeo u Kofity*ur*o cmono^cm60u - zp. Bomeczpad,

or: ,rABToMarrrcrpaJrlr Xenayc6r A,{ ,(uau,,ueuoeauue Ha yuocmuuxa), c EyJICTAT/EVK:831643461' rpeAcraBJLBaHo or: rrHx. fro,rco leoprnen .(unr,rrpon (mpume uueua), BKarlecrBoro na I'IsurrHureJIeH AI{peKTop I,I yrrbnHoMorrleH rrpeAcraBrrreJr, cbc ceAaJrr,rqe uaApec Ha y[paBneHr{e: rp.coQnx - 1000, yr."feoprn c. paroacrz,, .r\b r2g, er.g, Qaxc: 02 /953 35 82, elerrpouHa noula (e_mail): amhemus@amhemus.eu

YBAXAEMI,I I.H KMET,

cneA xaro [porl[xMe AoKyMeuTarlutffa sa yqacrue c Hacrorr{oro Tex,urrecKorlpeAnoxeHHe [paBI{M cneAHr-rre o6nrpsnarrlu upianoxeum 3a o6.f,neHara or Baco6qecrseHa IlopbqKa rlo peAa na fnana ABaAecer r{ rrecra or 3ofl c rpeAMer: ,r(ocmaexarua acfuatmoso cJjtec - nilbmeH acQatmofuemo| sa usnocsat4 nJtacm mun A (AC l2,s asru.A 50/70) ta ruytcdume na o6r4u*cKo npednputmue ,,Enozoycmpoficmco u KorrryHar,ocmonaHcmso" - zp. Eomeezpad", fi3torBeHo [p]r cr6nroAanane rr3r{cKBaHv;1ra B o6xrata,AoKyr![errTarlu\Ta fi TexHr.rqecKara cueqraQr{Karl[r.

1' 3auosHar cbM I{ [pI{eMaM 6es nrspaxeHr{, ruray3 ure u ycnoBr{rra Ha rrpunoxe,r,f,KbM AOKyN{eHTarIr{rra 3a rracrHe s o6uectseHara rropbqKa, [poeKT Ha.qoroBopa.
2' 3aarnxaBaM ce Aa c,,iu'BaM Texn,.recrara cnequsraxaqux ,n r.r3r,rcKBaH us.ra HaBr3loxuten'r, ,,ocoqeHfi B Aoxyl\{eHTarlr{rra 3a yqacrr.re B o6qecrnena ,,op6qKa cropenocotreHus [peAMeT.

3. cpoGr 3a r8ll6nHeHr.re Ha uopbrrKara e go 12 (Anasa,qecer) ueceqa, cquraHo or
Aarara Ha cKJrK)rrBaHe Ha floronopa.

4' PasctosHl'Iero ot Spauxo Ae[oro rrtulcxraAoBara M[r 6asa Ao a4M]rH[rcrp aruB*Lrs.aApec ua o6uuncKo llpeArlpusTue ,,Enaroycrpoficrno [r KoMyHuurHo crorru]HcrBo.. - rp.Eorenrp44 - ttfl. ,rOcBo6orMeHne'6 .lli13, rp. BorenrpaA, n. rc.2140r[3rrlcreHo c GoogleMaps (c rro.qy.n moenpaHe B rrprnoxeHnero) e gr00 (ocem xwudu u cmo)Merpa.
5. Cpoxrr Ha Banr{AHocr Ha o(peprara e 2 (dco) ueceua or

[oJryrraBaHe ua o(peprure (ue no_n4arKo om 2 uece4o,y
rpafiuz.a cpoK 3a

6' rlprn HecborBercrBlle Ha ,,ocoqeHure B TuBrr o$epra q,ncna B r{3[r{cBaHero ,nM cAWI{ U C qu(ppr, o6nrpsranlo 3a Hac e [peAnoxeHr.rero, [ocoqeHo c AyMH.

7' .{ernapuparra, se rpu [oAroroBKa Ha o(peprara ca crrrBe,r{ 3a(bJrxeHr{rra,cBbp3aHI{ c AaITbIII{ u ocI4rypoBKI'I, o[a3BaHe Ha oKonHara cpeAa, 3aKpr,rna Ha 3aerocrra r,rycnoBr{rTa Ha rpyl.



rrpeg'noxe,rle 3a r*rrbJrHelrrre Ha [opbrrKara B cborBercrBrre c Hop,arrrBrrl.rre
rl3rlcKBaHrrfl KbM [BnbJrHeHnero Ha Aeftnocrute tro Hefl, TexHlrrrecrcr.rre c[erlgenraqun
[I TISITCKBAHIIflTA HA Bb3JIO,ICIITEJIS:

Ac([zurtonara cMec orroBap, ua 6tmapcKr4 crauraprr{, Kor{To BbBexAar enpoueficru,
MexAyHapoAHI'I craHAaprr{, enponeficxz TexH[qecru o4o6peuws. ttilpt o6rurn rexHgqecKr{
clequOnraquu, ufiln .{pyr[ TexHHqecKI,I erarroH, Ha enponeficxu craHAapr]r3arl]ro,Hlr
opraHl{ I{JII{ eKBr{BarreHTTrO, KaTO HarrprrMep:

t EIC EN 13108-1 :2006 AcQanmoeu cMecu. I.Isucxeauun 3a tttamepuanume. Vacm l:
AcQatmo6emou;

' EIC EN 13108-1 :2006/IA:2015 AcQattmo,u c^4ecu. Hsucxeauufl 3a t4amepucuume.
Vacm I : AcQatmo1emou. Hayuouatuo nptarcrrceuue (> tA)o EUc EN 12697 - Acsatmoeu c^ecu. Memodu 3a t^,num6aHe
acQatmoeu ctnecu.

o ,,TexruuqecKa cnequeurcaqun,, Ha AzeuYua ,,IfbmHa unfipacmpyrcmypa,, (AII?I) om
2014 z.

3arcou 3a mex*uqecKume u3ucKeaHun xon npodyxmume
Haped6a 3a cburecm*eHume t*ucK*aHufl Kbtrt cmpoeilcume u

o4eHr6av e cboma e mcme uemo Ha cmpoume rHume npodyrcmu

I4ssecrHa Mlr e orroBopuocrra rro tr,n. 313 or HaragarenHu, KoAeKc 3a [ocoqBaHe Ha
HeBepHlr AaHHr{.

flo'(ananeto Ha Hacrorlrlara oQepra yAocroBeprna 6esycroBHoro [pr{eMaHe Ha BcurrKll
u3I'rcKBaHI{f, I{ 3albJIxeHI{,, uocraBeHl{ or BrsroxuteJrf, B IrpoBexAaHata o6ulecrBeHa
rrop6lrKa.

Iara
Vllae u Qaun;rur

floAnuc r.r uerrar:

Ha zopeulu

a

o

02/os ffi;
,r*.fioffi*Заличена информация на 

основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП



O6pase4.Nbl0

TIEHOBO TTPEAJTOXEHITE
sa o6uecrseHa lroplqra rlo peAa Ha fraaa ABaAecer rr [recra or 3arona sa

o6rrtecrneru,rre roptrrKu (3OtI) c upeAMer:

"'(ocmaexo no acQolmoso cilec - nJtbme, acQottmofuemon 3a uz,ocqaul ruacm munA (AC r2,s utu. A s0/70) sa nyxdumi ua o,quncxo npednpunmue
,rEnozoycmportcmco u KoJay*o,t Ho cmonarrcmeor, _ zp. Bomeezpad.

or: ,rABToMaurcrpan[ Xenryc6. A,4 ,(uauueuoeauue Ha yaacmuurca), c EyJICTA T/EL*K:831643461' [peAcraBJrrBaHo or: n,x. fronro feopruer {uunrpoa (mpume uueua), BKaqecrBoro sa l4gnttttlareJle, AI{peKTop u y[,nHoMorrleH [peAcraBr,rreJr, cbc ceA:urr{ule ,naApec Ha yrpaBJrenre: rp.coOnc - r000, yr."feoprr c. paroscxu,, .llb 12g, er.g, Qarc: 02 /953 35 82, enexrpoHHa roqa (e_mail): amhemus@amhemus.eu

yBAXAEMTT f ocfroAr{H KMET,

c nacroxrqoro IrpeACTaB',Me Harrrero TIeHOBO llpeAnoxeHvre sa o6sneHara or Baco6ulecrneua [op6rrKa ropeqr,rrr{paH[rr rrpe4Mer.

IPEANA.AME AA I43II'JIHI4M TOP'I{KATA, TIPU CNEAHI4TE@I4HAHCOBI4 YCNOBKI.fr:

o6rqata IIeHa 3a II3[bnHeHI{e na Aefiuocrr{Te ,,o Hacro.f,rrlara o6rqecrBeHa ,,opbrr*a r4I'r3rorB'Hero na neo6xoAl{M}rre .qoKyMeHT}r e: 69 700100 ( wecmdecem u decem xuudu ucedetncmomuu neca) nn. 6es lglc, cborBerHo g3 640100 (ocantdecem u mpu xtundutaecmcmomuH u rtemupudecem neca.) ln. c Ar[C, Qopuzpaua KaKTo cneABa:

B qeuata ca BKrrcqeH,n Bc[rIKI{ pa3xoAr{ 3a H3EbJIHeH}re Ha AocraBKara.

Hannenosanrre Ha

apTrrrcyna
O6q" rleHa B

.resa 6es AAC
AcQamona cuec
rrJrbreH acQarmo6eroH

34 }I3HOCBATII IIJIACT TI{[
A (AC 12,5 ust. A
s0/70)

.{exlaprpau, qe rtplreMaM Haqr.rHa Ha
HacTorrrlaTa uporleAypa.

IIJIaIIIaHe, 3aJIOXeH B IOKyI!{eHTarIrrrTa no



flpu HectorBercrBlle MexAy c) {ara, Ha[[caHa c quQpu, ttr ragtt) Ha[[caHa c .qyMr.r,
BEDKH CyN(aTa, Haul{caHa c Ayrlm.

.{ara

lfpre n Qanrulua

IIoAnrc rl [errar:
Заличена информация на 
основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП


