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ДО 
 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

П О К А Н А  
 

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Община Ботевград е кандидатствала с проект: “Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища на територията на община Ботевград”, който е 

одобрена за финансиране по Договор № 23/07/2/0/00925 от 23.12.2019г. предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. С оглед на успешното възлагане и 

изпълнение на дейностите, включени в предмета на договора и на основание чл. 29, ал. 15 

и ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е необходимо да 

бъдат проведени пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне 

обосноваността на размера на част от одобрените за финансиране разходи, включени в 

проекта.   

Във връзка с гореизложеното, моля всички заинтересовани лица да представят ценова 

оферта за изпълнение на обект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи 

общински пътища на територията на община Ботевград” – дейност: „Ремонт на 

големи съоръжения“ и дейност: „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, 

положени в подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности и 

разходи), както следва:  

 

1. Дейност: „Ремонт на големи съоръжения“, включена в Количествено-

стойностната сметка за обект: Път SFO1040: /I-1, Ботевград - Витиня/ - Врачеш - 

Врачешки манастир, Участък: от км 0+000,00 до км 5+750,00, Етап 1: от км 0+000 до 

км 2+500“, включваща следните видове и количества СМР: 

 

№ Вид СМР 
Единица 

мярка 
количество 

13 
Ремонт на големи съоръжения 

- при км 1+227, плочогредов мост L=12.0m 
    

14 Изкоп на земни почви за почистване на отвор на мост м3 25 
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15 
Демонтиране на съществуваща стоманена ограда-парапет и 

стоманен парапет с превоз на депо 
м 48 

16 Разваляне на тротоари от стоманобетон и превоз на депо. м3 23 

17 

Излят на място бетон С30/37, БДС EN 206-1 (със сулфатоустойчив 

цимент), мразо- и водоустойчив за тротоарни блокове, 

включително кофраж и всички необходими материали без 

армировка. 

м3 23 

18 
Армировка клас B235 БДС 4758:2008, всички диаметри, гладка 

мека стомана. 
кг 200 

19 
Армировка клас B500 БДС 4758:2008, всички диаметри оребрена 

стомана. 
кг 400 

20 PVC тръби, БДС 12996-86, с диаметър 110 мм. м 50 

21 
Анкериране на дюбели в съществуващата пътна плоча с епоксиден 

разтвор 
бр. 100 

 

 

2. Дейност: „Ремонт на големи съоръжения“, включена в Количествено-

стойностната сметка за обект: Път SFO2047: /I-3/ Ботевград - лет. Зелин, от улично 

кръстовище при ул. "Захари Стоянов" до автобусно обръщало в летовище Зелин, 

Участък: от км 0+000,00 до км 4+150,00“, включваща следните видове и количества 

СМР: 

№ Вид СМР 
Единица 

мярка 
количество 

14 

Ремонт на големи съоръжения 

- при км 3+319, плочогредов мост L=6.0m 

- при км 3+972, плочогредов мост L=6.0m 

    

14,1 

Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, 

включително натоварване, превоз навсякакво разстояние и 

разтоварване на депо. 

м3 12 

14,2 
Разваляне на предпазващ бетонов пласт с дебелина 4см армиран 

с мрежа с ф 10 мм и прeвоз на депо. 
м2 138 

14,3 Разваляне на изравнителен бетон и превоз на депо. м3 12 

14,4 Разваляне на стоманобетон и превоз на депо. м3 12 

14,5 Демонтиране на съществуваща ограда-парапет и превоз на депо. м 52 

14,6 Изкоп на земни почви за почистване на отвор на мост м3 40 
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14,7 

Излят на място бетон С30/37, БДС EN 206-1 (със 

сулфатоустойчив цимент), мразо- и водоустойчив за тротоарни 

блокове, включително кофраж и всички необходими материали 

без армировка. 

м3 20 

14,8 
Излят на място бетон С12/15, БДС EN 206-1, включително  

кофраж и всички необходими материали без армировката. 
м3 10 

14,9 

Излят на място бетон С25/30 за пътна плоча, БДС EN 206-1, 

включително  кофраж и всички необходими материали без 

армировката. 

м3 25 

14,10 
Армировка клас B235 БДС 4758:2008, всички диаметри, гладка 

мека стомана. 
кг 2000 

14,11 
Армировка клас B500 БДС 4758:2008, всички диаметри оребрена 

стомана. 
кг 1737 

14,12 Хидроизолация рулоннa върху пътната плоча м2 138 

14,13 PVC тръби, БДС 12996-86, с диаметър 110 мм. м 80 

14,14 
Анкериране на дюбели в съществуващата пътна плоча с 

епоксиден разтвор 
бр. 280 

 

 

3. Дейност: „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в 

подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи), включена 

в Количествено-стойностната сметка за обект: Път SFO2047: /I-3/ Ботевград - лет. 

Зелин, от улично кръстовище при ул. "Захари Стоянов" до автобусно обръщало в 

летовище Зелин, Участък: от км 0+000,00 до км 4+150,00“ включваща следните 

видове и количества СМР: 

 

№ Вид СМР Единица мярка количество 

1 

Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в 

подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности и 

разходи) 

м 4150 

2 Направа изкоп с зариване и трамбоване м3 630 

3 Доставка и полагане на ПВЦ тръба ф 110  в изкоп за обсади м 80 

4 Доставка и полагане на HDPE ф40 тръби в изкоп м 8300 

5 Изкоп за вертикална шахта м3 90 

6 Доставка и монтаж на кръгла шахта със СТБ капак, H=1.8м  бр. 6 
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7 Направа на правоъгълна шахта със СТБ капак /по детайл/ бр. 43 

8 Доставка и прокарване на стоманена тръба под път м 200 

9 Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента 100м 42 

10 Доставка и монтаж на маркиращи бетонови стълбчета бр. 43 

 

4. Дейност: „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в 

подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи), включена 

в Количествено-стойностната сметка за обект: “Път SFO2046: /SFO1093, Новачене - 

Боженица/ Боженица - Граница общ.(Ботевград-Роман) - Курново - ЖП гара Струпец 

- /VRC1143/, от п.к. Боженица до разклон за с. Елов дол, Участък: от км 0+000,00 до 

км 3+220,00“, включваща следните видове и количества СМР: 

 

№ Вид СМР Единица мярка количество 

1 

Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в 

подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности и 

разходи) 

м 3220 

2 Направа изкоп с зариване и трамбоване м3 550 

3 Доставка и полагане на PVC ф110 тръби в изкоп м 50 

4 Доставка и полагане на HDPE ф40 тръби в изкоп м 6440 

5 Изкоп за вертикална шахта м3 60 

6 Доставка и монтаж на кръгла шахта със СТБ капак, H=1,68м  бр. 26 

7 Направа на правоъгълна шахта със СТБ капак /по детайл/ бр. 7 

8 Доставка и прокарване на стоманена тръба под път м 80 

9 Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента 100м 33 

10 Доставка и монтаж на маркиращи бетонови стълбчета бр. 33 

 

 

5. Дейност: „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в 

подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи), включена 

в Количествено-стойностната сметка за обект: “ Път SFO1040: /I-1, Ботевград - 

Витиня/ - Врачеш - Врачешки манастир, Участък: от км 0+000,00 до км 5+750,00, Етап 

1: от км 0+000 до км 2+500“, включваща следните видове и количества СМР: 
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№ Вид СМР Единица мярка количество 

1 

Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в 

подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности и 

разходи) 

м 2500 

2 Направа изкоп с зариване и трамбоване м3 250 

3 Доставка и полагане на PVC ф110 тръби в изкоп м 70 

4 Доставка и полагане на HDPE ф40 тръби в изкоп м 5000 

5 Изкоп за вертикална шахта м3 60 

6 Доставка и монтаж на кръгла шахта със СТБ капак, H=1,68м  бр. 6 

7 Направа на правоъгълна шахта със СТБ капак /по детайл/ бр. 20 

8 Доставка и прокарване на стоманена тръба под път м 150 

9 Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента 100м 25 

10 Доставка и монтаж на маркиращи бетонови стълбчета бр. 26 

 

6. Дейност: „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в 

подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи), включена 

в Количествено-стойностната сметка за обект: “Път SFO3056: /SFO3054, Новачaне - 

Липница/ Липница - Елов дол - /SFO2046/, от разклона в с. Липница до разклона след 

кметството в с. Елов дол, с отклонение до кметство с. Елов дол, Участък: от км 

0+000,00 до км 4+200,00, Участък 1: от км 0+000 до км 0+400, Участък 2: от км 0+450 

до км 4+200“, включваща следните видове и количества СМР: 

 

№ Вид СМР Единица мярка количество 

1 

Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в 

подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности и 

разходи) 

м 4150 

2 Направа изкоп с зариване и трамбоване м3 630 

3 Доставка и полагане на PVC ф110 тръби в изкоп м 30 

4 Доставка и полагане на HDPE ф40 тръби в изкоп м 8300 

5 Изкоп за вертикална шахта м3 60 

6 Доставка и монтаж на кръгла шахта със СТБ капак, H=1,68м  бр. 42 
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7 Направа на правоъгълна шахта със СТБ капак /по детайл/ бр. 2 

8 Доставка и прокарване на стоманена тръба под път м 100 

9 Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента 100м 42 

10 Доставка и монтаж на маркиращи бетонови стълбчета бр. 44 

 

Участниците следва да попълнят всяка една от Количествено-стойностните 

сметки, представени като Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към настоящата покана, и 

ги приложат към попълнената Ценова оферта по Образец № 1 поканата.  

Попълнените КСС - Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се представят към Ценовата 

оферта на хартиен и на електронен носител.  

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПАЗАРНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ: 
Участниците в настоящите пазарни консултации трябва да отговарят на следните 

изисквания: 

1. Да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ако са 

местни лица, а за чуждестранни лица – да представят документ за 

правосубектност съгласно националното им законодателство; 

2. Да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно 

Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или 

отделни видове строителни и монтажни работи, попадащи в обхвата на втора 

група, трета категория. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ 
Всяка оферта трябва да съдържа: 
 

1. Техническо предложение – по Образец № 1; 

2. Ценова оферта - попълнена по Образец № 2 към настоящата покана и 

съдържаща на срок на валидност на офертата, цена за изпълнение на 

съответната дейност в лева без включен ДДС и с включен ДДС, дата на издаване 

на офертата, подпис и печат на офертата, като към нея се прилагат попълнените 

от участника Количествено-стойностни сметки, съгласно Приложение № 1, 2, 3, 

4, 5 и 6 към настоящата покана; 

3. Декларация за липса на свързаност – попълнена по Образец № 2 към настоящата 

покана. 

Участниците следва да изготвят и представят своите оферти, съгласно образците и 

приложенията към настоящата покана.  

* Подаването на офертни документи се извършва лично или от упълномощен 

представител, чрез пощенска или куриерска служба с препоръчано писмо с обратна 

разписка в ЦИОГ, партерен етаж, с адрес: град Ботевград, пл. „Освобождение” №13. 

 

Офертите следва да бъдат подадени до 17:30 часа на 29.04.2021 г.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

І. Техническо предложение – по Образец № 1; 

ІІ. Ценова оферта – Образец № 2;  

ІІІ. Количествено-стойностни сметки: 

1.Приложение № 1 – КСС за дейност: „Ремонт на големи съоръжения“, включена 

в Количествено-стойностната сметка за обект: Път SFO1040: /I-1, Ботевград - 

Витиня/ - Врачеш - Врачешки манастир, Участък: от км 0+000,00 до км 5+750,00, 

Етап 1: от км 0+000 до км 2+500“; 

2. Приложение № 2 – КСС за дейност: „Ремонт на големи съоръжения“, включена 

в Количествено-стойностната сметка за обект: Път SFO2047: /I-3/ Ботевград - лет. 

Зелин, от улично кръстовище при ул. "Захари Стоянов" до автобусно обръщало в 

летовище Зелин, Участък: от км 0+000,00 до км 4+150,00“; 

3. Приложение № 3  - КСС за дейност: „Изграждане на защитни тръби и защитени 

шахти, положени в подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности 

и разходи), включена в Количествено-стойностната сметка за обект: Път SFO2047: 

/I-3/ Ботевград - лет. Зелин, от улично кръстовище при ул. "Захари Стоянов" до 

автобусно обръщало в летовище Зелин, Участък: от км 0+000,00 до км 4+150,00“; 

4. Приложение № 4 – КСС за дейност: „Изграждане на защитни тръби и защитени 

шахти, положени в подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности 

и разходи), включена в Количествено-стойностната сметка за обект: “Път SFO2046: 

/SFO1093, Новачене - Боженица/ Боженица - Граница общ.(Ботевград-Роман) - 

Курново - ЖП гара Струпец - /VRC1143/, от п.к. Боженица до разклон за с. Елов 

дол, Участък: от км 0+000,00 до км 3+220,00“; 

5. Приложение № 5 – КСС за дейност: „Изграждане на защитни тръби и защитени 

шахти, положени в подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности 

и разходи), включена в Количествено-стойностната сметка за обект: “ Път 

SFO1040: /I-1, Ботевград - Витиня/ - Врачеш - Врачешки манастир, Участък: от км 

0+000,00 до км 5+750,00, Етап 1: от км 0+000 до км 2+500“; 

6. Приложение № 6 – КСС за дейност: „Изграждане на защитни тръби и защитени 

шахти, положени в подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности 

и разходи), включена в Количествено-стойностната сметка за обект: “Път SFO3056: 

/SFO3054, Новачaне - Липница/ Липница - Елов дол - /SFO2046/, от разклона в с. 

Липница до разклона след кметството в с. Елов дол, с отклонение до кметство с. 

Елов дол, Участък: от км 0+000,00 до км 4+200,00, Участък 1: от км 0+000 до км 

0+400, Участък 2: от км 0+450 до км 4+200“. 

ІV. Декларация за липса на свързаност – Образец № 3. 

 

 

БОРИС БОРИСОВ  (п)* 

Зам.-кмет на община Ботевград 

(упълномощен по Заповед №ОА-2/04.01.2021 г.) 
 

*/П/ заличаването на данни в документацията е извършено на основание чл.37 от ЗОП. 

 


