УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закон за обществените поръчки, Община
Чепеларе обявява обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на улици и пътища на територията на Община Чепеларе по
обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – 86058 – село
Студенец и основен ремонт на път от км. 9+200 до 16+229 за Чудните мостове"
Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на част от улица „Васил Гаджуров” в гр.
Чепеларе”
I. Кратко описание:
Основен ремонт на общински пътища на четвъртокласна пътна мрежа 86058 до
село Студенец и рехабилитация на път започващ от кръстовище на път SML1314 за
село Забърдо от км.9+200 и завършващ преди площадката за туристически обект
„Чудни мостове” на км. 16+200
Ремонтните работи на част от улица „Васил Гаджуров” в гр. Чепеларе и
посочените населени места ще се извършва по предварително възлагане от
Възложителя към Изпълнителя.
II. Количество или обем:
Обособена позиция № 1
1.1. Ръчно изкърпване на пътна настилка чрез обрязване, почистване и запълване с
плътен асфалтобетон, с дебелина на асфалтовата настилка до 4 см.
1.2. Ръчно изкърпване на пътна настилка чрез обрязване, почистване и запълване с
плътен асфалтобетон, с дебелина на асфалтовата настилка 4-6 см.
1.3. Ръчно изкърпване на пътна настилка чрез обрязване, почистване и запълване с
плътен асфалтобетон, с дебелина на асфалтовата настилка 6-8 см.
1.4. Ръчно изкърпване на пътна настилка чрез обрязване, почистване и запълване с
неплътен асфалтобетон, с дебелина на асфалтовата настилка 5 см.
1.5. Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини
на асфалтови настилки с дебелина до 4см.
1.6. Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини
на асфалтови настилки с дебелина 4 - 6 см.
1.7. Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини
на асфалтови настилки с дебелина 6 - 8 см.
1.8. Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини
на асфалтови настилки с дебелина 6-8см.
1.9. Фрезоване на отделни участъци /ивици/ от асфалтовата улична настилка и
полагане еднопластово /4 см/ на плътен асфалтобетон.
1.10. Фрезоване на отделни участъци /ивици/ от асфалтовата улична настилка и полагане
еднопластово /5 см/ на неплътен асфалтобетон.
1.11. Машинно полагане на плътна асфалтова смес 4 см.
1.12. Направа на изравнителни пластове с неплътен асфалтобетон - за 1 тон.
1.13. Фрезоване на асфалтова настилка - м2.
1.14. Направа на първи битумен разлив за връзка - за м2
1.15. Направа на втори битумен разлив за връзка - за м2
1.16. Запечатване на фуги и пукнатини с битум /битумна паста/ - до 5мм .
1.17. Запечатване на фуги и пукнатини с битум /битумна паста/ - над 5мм .
1.18. Доставка и полагане на трошено-каменна настилка за 1м3.
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Обособена позиция № 2
1.1. Ръчно изкърпване на уличната (пътна) настилка чрез обрязване, почистване и
запълване с плътен асфалтобетон, с дебелина на асфалтовата настилка до 4 см.
1.2. Ръчно изкърпване на уличната (пътна) настилка чрез обрязване, почистване и
запълване с плътен асфалтобетон, с дебелина на асфалтовата настилка 4-6 см.
1.3. Ръчно изкърпване на уличната (пътна) настилка чрез обрязване, почистване и
запълване с плътен асфалтобетон, с дебелина на асфалтовата настилка 6-8 см.
1.4. Ръчно изкърпване на уличната (пътна) настилка чрез обрязване, почистване и
запълване с неплътен асфалтобетон, с дебелина на асфалтовата настилка 5 см.
1.5. Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини
на асфалтови настилки с дебелина до 4см.
1.6. Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини
на асфалтови настилки с дебелина 4-6 см.
1.7. Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини
на асфалтови настилки с дебелина 6 - 8 см.
1.8. Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини
на асфалтови настилки с дебелина 6- 8см.
1.9. Фрезоване на отделни участъци /ивици/ от асфалтовата улична настилка и
полагане еднопластово /4 см/ на плътен асфалтобетон.
1.10. Фрезоване на отделни участъци /ивици/ от асфалтовата улична настилка и
полагане еднопластово /5 см/ на неплътен асфалтобетон.
1.11. Машинно полагане на плътна асфалтова смес 4 см.
1.12. Направа на изравнителни пластове с неплътен асфалтобетон - за 1 тон.
1.13. Фрезоване на асфалтова настилка- м2.
1.14. Направа на първи битумен разлив за връзка - за м2
1.15. Направа на втори битумен разлив за връзка - за м2
1.16. Запечатване на фуги и пукнатини с битум /битумна паста/ - до 5мм .
1.17. Запечатване на фуги и пукнатини с битум /битумна паста/ - над 5мм .
1.18. Ремонт и повдигане на капаци на ревизионни шахти - за 1бр.
1.19. Ремонт, доставка и монтаж на дъждоприемни решетки на улични оттоци - за 1 бр.
1.20. Доставка и полагане на трошено-каменна настилка - за 1 м3
Разходите за материали се отчитат по действително извършени видове и количества.
III. Прогнозна стойност и срок за изпълнение:
Стойността за изпълнение на обектите:
Обособена позиция № 1 до 171 700 лв. без ДДС или 206 040 лв. с ДДС;
Обособена позиция № 2 до 87 500 лв. без ДДС или 105 000 с ДДС.
Срокът за изпълнение на строителството е съгласно офертно предложение на избрания
за Изпълнител, но не по - дълъг от 31.12.2013 г..
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IV. Място на извършване: Община Чепеларе
V. Изисквания за изпълнението:
1. Участниците трябва да са вписани в Централен професионален регистър на
строителя за II група, IV категория строежи. Представя се в офертата копие от
Удостоверение за вписването и талон.
При сключване на договор с избрания за Изпълнител, същият представя валидни
застраховки: по чл. 171 от Закона за устройство на територията и застраховка трудова
злополука.
2. Участникът трябва да приложи минимум един изпълнен договор за строителство
със същия или сходен предмет, както и референция за добро изпълнение към него,
която съдържа, предмета, възложителя и цената на договора.
3. Участникът представя в офертата си Списък - декларация на лицата, които ще
бъдат заети при изпълнението на строителството, като участникът следва да разполага
с минимум:
- ръководител — строителен инженер, притежаващ образователна степен
„магистър", специалност „Пътно /Транспортно/ строителство", с не по- малко от 5
години професионален опит по специалността;
- технически ръководител - един ръководител асфалтови работи - строителен
техник и / или строителен инженер с не по- малко от 5 години професионален опит;
- отговорник по контрола на качеството - притежаващ съответното
удостоверение
- координатор по здравословни и безопасни условия на труд - лице, което
притежава съответното удостоверение
Участникът следва да представи подходящи документи за доказване на минималните
изисквания на Възложителя /дипломи, трудови книжки, удостоверения, сертификати и
др./
4. Участникът представя Списък - декларация на техниката, която ще използва при
изпълнение на строителството, като следва да разполага с минимум:
1. Валяци – 2 бр.;
2. Автогодурнатор – 1 бр.;
3. Самосвали -2 бр.;.
4. Комбиниран багер-челен товарач -1 бр.
5. Асфалтополагач - 1 бр.;
6. Водоноски - 1 .бр.
7. Пътна фреза-1 бр.
8. Автогрейдер - 1 бр.
Участникът следва да представи документи доказващи наличието на собствена или
наета техника /талони за собственост, договор за наем, договор за лизинг и др./. При
сключване на договор с избрания за изпълнител се представят документи за платена
гражданска отговорност за 2013 г., винетен стикер /които ще се използват извън
населените места/.
5. Участникът следва да представи гаранционни срокове за изпълнението на
строително монтажните работи съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти.
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Предложените гаранционни срокове са съгласно видовете работи предмет на
настоящата обществена поръчка - свободен текст.
6. Да влага материали и изделия, чиито технически характеристики да съответстват на
изискванията на БДС за съответния вид, Закона за техническите изисквания към
продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
строителните продукти;
7. При изпълнение на обекта да се спазват сега действащи норми за изпълнение на
съответните видове СМР, Закона за устройство на територията, ПИПСМР и други
закони, наредби и правилници свързани с изброените до тук.
8. Изпълнителят да спазва всички мероприятия свързани с безопасността, хигиена
на труда и противопожарна охрана при извършване на строително - монтажните
работи;
В офертата участниците представят изискваните от Възложителя документи, както и:
- всички образци на декларации - попълнени, подписани и подпечатани,
административни сведения и Образец № 2 - Предложение за изпълнение на
строителството;
- остойностена количествена сметка и анализи към нея, като участникът включва
всички разходи за труд, техника, материали, всички транспортни разходи и
печалба свързани с описаните по-горе дейности за единица мярка. Същите се
изготвят по действащите сметни норми за съответния вид строителство
- подписан и подпечатан проект на договор.
VI. Критерий за възлагане: икономически най - изгодна оферта.
Ц - ценови критерий с максимална тежест 40 т.
Участникът, предложил най- ниска цена получава 40 т. а всеки следващ с 10 т. помалко, като петия и всеки следващ участник получават по 1 т.
Т - Срок на разсрочено плащане, но не по-дълъг от 31.12.2013 г. с максимална
тежест 60 т. Участникът предложил най-кратък срок получава 60 т., а всеки
следващ с 10 т. по-малко, като седмия и всеки следващ участник получават по 1 т.
К = Ц + Т, където К е комплексната оценка от двата показателя с максимална
тежест 100 т.
VII. Условия за получаване на приложенията към поканата за участие:
Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт на
Възложителя Община Чепеларе – www.chepelare.org в раздел „Обществени поръчки и
търгове”.
VIII. Подаване на оферти
Офертите трябва да бъдат подадени на български език и да бъдат получени преди
крайния срок на адреса, посочен в поканата, лично от участника или от упълномощено
лице.
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик в срок до 17:30 часа на
19.04.2013г., на адрес Област Смолян, Община Чепеларе, град Чепеларе, ул.
"Беломорска" № 44Б, стая 17, Тел: 03051 82-80, факс: 03051 82-79
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