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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към покана с изх. №5  от 25.09.2012г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка 
за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана, с 
предмет„Ремонт на общинска пътна мрежа и републикански пътища в границите на град 
Смолян“. 

 
 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА  

 
 

1. Обект на поръчката:  
 Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” с наименование:  
„Ремонт на общинска пътна мрежа и републикански пътища в границите на град Смолян“  
в предмета на поръчката се включват следните видове дейности: 
 
 Дейност 1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Смолян – 
частично асфалтиране“. 
              Изпълнението на основен ремонт  ще се извърши в три  участъка от общинската пътна 
мрежа: Ремонт на общински път с.Турян при км.4+800, Ремонт на общински път с.Върбово от км 
2+400 до км 2+700 и Ремонт общински път с.Мугла – частично асфалтиране : от км 5+600 до км 
5+700- 350 м2, от км 6+700 до км 6+800- 350 м2, от км 11+000 до км 11+300 – 1050 м2 и от км 
12+300 до км 12+530 – 796 м2 – съгласно количествена сметка № 1. 
 
            Дейност 2: „Текущ ремонт на републикански пътища в границите на град Смолян“. 
              Предмета на настоящата поръчка включва изпълнението на текущ ремонт на асфалтова 
настилка /изкърпване/ по улиците от републиканските пътища в границите на гр.Смолян в 
следните участъци: 
- ул."Стою Шишков" от км 0+000 до км 0+300 и  ул."Васил Райдовски" от км 0+000 до км 1+400 - 
общо 115 м2                                                                                                                                 - 
ул."Петър Берон" от км 0+500 до км 3+100 и ул."Родопи" 0+000 до 1+091  и ул."Тракия" от км 
0+000 до км 2+791   -   общо  351 м2                                                   
- ул."Димитър Благоев" -п.к. Стадиона от км 0+000 до км 1+505 - общо 140 м2   – съгласно 
количествена сметка № 2. 
 

2.  Обособени позиции.   
 Не се предвиждат обособени позиции. 

 
3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
 

4.  Място и срок за изпълнение на поръчката. Гаранционни срокове. 
Мястото за изпълнение на поръчката е Община Смолян – общински пътища – посочени в 

дейност 1 и гр. Смолян – републикански пътища – посочени в дейност 2. 
 Срокът за изпълнение на поръчката се оферира от участниците в Техническата им оферта, 
изготвена по образец съгласно Приложение № 1, но е не по-дълъг от 45 /четиридесет и пет/ 
календарни дни, считани от датата подписване на договора за изпълнение. 
 Гаранционните срокове се оферират от всеки участник в Техническата му оферта, 
изготвена по образец съгласно Приложение № 1, но са не по-кратки от определените съгласно 
чл.20, ал.4 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, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 
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благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. 
 
5. Разходи за поръчката.  

 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в избора. Спрямо 
възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 
направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 
или самото провеждане на избора. 
 Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са 
за сметка на възложителя. 

6. Стойност на поръчката. 
 Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху добавената 
стойност /ДДС/. 
 Цената на договора за „СТРОИТЕЛСТВО” се определя в лева без ДДС при спазване на 
изискванията на следващата т.7. и се предлага от участника в ценовата му оферта, изготвена по 
образец съгласно Приложение № 2. 
 Стойността на обществената поръчка включва всички разходи по изпълнение на предмета 
на обществената поръчка, включително цената на вложените материали, извършени работи и 
разходите за труд, механизация, складиране и други подобни, както и печалба за изпълнителя. 

 
7. Финансиране.  
Финансирането се осигурява с целеви средства от републиканския бюджет и собствени 

средства на Възложителя. 
 Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката трябва да са съобразени с 
финансовия ресурс, който възложителят може да осигури, а именно да съвпадат с размера на 
допустимите разходи и получено финансиране по горепосочената поръчка. 
 Общата цена за изпълнение на строителството, предмет на настоящата поръчка, е в 
размер до 177 600,00 лева /словом сто седемдесет и седем хиляди и шестстотин лева/ без 
ДДС, формирана на база на следните цени по видове дейности: 
1. Цена за Дейност 1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Смолян – 

частично асфалтиране“ на стойност до 156 700 лв. /словом сто петдесет и шест хиляди 
и седемстотин лева, без включен ДДС. 
 

2. Цена за Дейност 2: „Текущ ремонт на републикански пътища в границите на град 
Смолян“, на стойност до 20 900, 00 лв., /словом двадесет хиляди и деветстотин лева/ без 
включен ДДС. 

 Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща стойност за 
изпълнение на строителството, предмет на настоящата обществена поръчка или 
предвидени стойности за изпълнение на отделните видове дейности ще бъде отстранен от 
участие в избора. 

 
8. Схема на плащане 
Заплащането на цената на договора за изпълнение ще се извършва по банков път в 

български лева при условията, подробно описани в проекта на договор съгласно образец № 7, 
при следната схема за плащане: 
• Авансово плащане в размер на 20 % /двадесет на сто/ от стойността на дейност 1 - „Основен 

ремонт на общинска пътна мрежа в Община Смолян – частично асфалтиране“, се извършва в 
срок до 15 /петнадесет/ календарни дни след подписването на договора и представяне на 
надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

• Окончателното разплащане се извършва след приспадане на извършеното авансово плащане в 
срок до 30 /тридесет/ календарни дни след завършване и предаване на обекта, удостоверено 
надлежно с представяне на съответните надлежно оформени протоколи, в това число 
протокол/акт обр. 19/ за извършени СМР и подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и след представяне на надлежно оформена 
фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език в съответствие със 
Закона за счетоводството. 


