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Целта на пазарното проучване е определяне на прогнозната стойност за  
изпълнение на заложените дейности по изготвен проект за разширение на изградената 
охранителна ограда по границите на Регионално депо Костинброд, покрай 
новоизградената клетка 2 на депото, зад старото вече рекултивирано общинско депо до 
съществуващата ограда в приемната зона. Дейностите са строително-монтажни и са 
част от разширение на площадковата инфраструктура на депото за фаза 2 на неговата 
експлоатация.  

1. Пълно описание:  

 С оглед предотвратяването на неконтролируем достъп на хора и животни в 
района на площадката е предвидено изграждане на охранителна ограда около цялото 
депо. 
На предищен етап е изградена ограда по северната, източната и част от южната страна 
на депото и са монтирани входните врати. 
Цел на проекта е да се изгради ограда с дължина L=1225.0 м, измерено по хоризонтала 
или L=1255 метра, измерено по терена. За определяне на точната дължина 
Възложителят е възложил и осигурил изпълнението на геодезическо трасиране на 
точките на оградата. Тя започва на  южната граница на имота от края на РБ1, следва 
западната граница и завършва на северозапад зад гаража в приемната зона. 
Предвижда се оградата да се изпълни от поцинкована мрежа с височина 1.50м, 
стабилизирана/привързана на стоманобетонови колове с размер на квадратно сечение 
В/В/L=8/8/220мм. Коловете се монтират на единични фундаменти през осово 
разстояние 2.50 до 2,70м в зависимост от наклона на терена и на всяка чупка – 
хоризонтална и вертикална. Коловете се фундират на дълбочина 0.50м и стърчат над 
терена 1.70м. Възложителят разполага с налични 75 бройки стоманобетонови 
колове,които задължително следва да се монтират,  като останалите необходими трябва 
да се доставят от избрания изпълнител.  
Фундаментите са с диаметър 0.20м и дълбочина 0.60м, запълнени с бетон В15. 
Мрежата се монтира на 0.10м над терена. 
Мрежата се завързва за коловете посредством поцинкована (неръждаема) тел. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКОТО ТРАСИРАНЕ

19.00 брой точки

1255.32 лм дължина трасе по терена, не по хоризонтала

492.00 броя колове

75.00 налични колове у възложителя

417.00 да се доставят
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2. Изисквания към участниците: Участниците в пазарното проучване трябва да 
представят в офертите си следните доказателства и информация: 

• Удостоверение от камарата на строителите в България, минимум за обекти 
трета категория; 
• Референции за изпълнени сходни обекти 

2. Начин на образуване на цената: Предлаганата цена в лева да е крайна без ДДС и 
да включва всички разходи по изпълнение на дейностите в обхвата на пазарното 
проучване. 

№  Видове   СМР   дейности
М-
ка К-во

1
Закупуване и доставка на 
стоманобетонни колове 
8х8х220

  

Бр. 417

2 Закупуване и доставка на 
мрежа – 6х10х1,5

  

Бр. 61

3 Закупуване и доставка на 
цимент

  

Бр. 163

4 Закупуване и доставка на 
пясък

  

М3 2

5 Закупуване и доставка на 
фракция

  

М3 5.49

  МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ   

1 Направа на дупки за 
стоманобетонови колове

  

Бр. 492

2
Геодезически услуги - 
Издаване на протокол и 
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На база на оградата от предходната фаза и акумулираната инфлация е изготвена 
пределна прогнозна стойност за оградата, като е приспадната доставката на наличните 
стоманобетонови колове, от 50000 лева, без ДДС. Тази сума е пределна и не трябва да 
бъде надвишавана.  
Когато доставчикът на услугата не е регистриран по Закона за данък върху добавената 
стойност /ЗДДС/, не посочва ДДС в предложената от него цена.  
4. Място на изпълнение – регионално депо Костинброд, местност Гоняреви падини, 
землището на село Богьовци, община Костинброд.  
6. Плащането се извършва от Възложителя както следва: 

6.1.Авансово плащане в размер на 10% от договорната стойност. 
6.2.  Междинни плащания:  
В срок от 3 дни след завършване на етап от СМР, но не по-рано от един месец от 
предходното плащане,  страните следва да съставят двустранен констативен 
протокол и след като Изпълнителят предостави проформа-фактура, 
Възложителят ще извърши междинно плащане  в размер до 85 % от договорната 
стойност в срок до 30 календарни дни след представяне на протокола и 
проформа-фактурата за действително извършените и подлежащи на разплащане 
работи.  
6.3 Окончателното плащане - окончателното плащане в размер на оставащата 
част от договорната стойност се извършва в срок до 30 (трийсет) каленарни дни, 
след подписване и представяне на екзекутивна документация, протокол за 
действително извършени и подлежащи на заплащане окончателни видове СМР, 
разрешение за ползване на строежа и оригинална фактура за окончателната 
стойност на дължимата сума, намалена със сумата на неизвършените СМР и 
начислени неустойки, ако има такива, както и намалена с извършените до този 
момента авансово и междинно плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Основание за извършване на окончателно плащане са следните документи:   
-  цялата налична към момента на искането документация за съответните 
дейности, свързани с направените разходи; 
- приемо-предавателен протокол за действително извършената работа (акт, 
обр.19), подписан от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

2
Геодезически услуги - 
Издаване на протокол и 
снимка за кадастъра Бр. 1

3 Монтаж и бетонира- не на 
стоманобето -нови колове

  

Бр. 492

4 Монтаж на метална мрежа 
  

М.л. 1255.32
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички други актове и образци по ЗУТ, свързани с 
изпълненото строителство на този етап. 

- Издаден Акт-образец 16 за приемане на обекта от държавна приемателна 
комисия и въвеждането му  в експлоатация. 

10. Офертата да бъде адресирана до инж. Теодора Вълчева, изп. директор, Офертата 
да съдържа сведения за участника, относно официално име и фирмени данни, както 
следва:  

• седалище и адрес на управление:   

• Регистрация - Булстат /ЕИК: ............................................................... 
• Адрес за кореспонденция: телефон:.....................факс:.......... e-mail:...................... 
• Лице за контакти:..........длъжност.................... телефон................., e-mail:............... 

 Моля, при проявен интерес да изпратите Вашето ценово предложение и 
изисканата информация до 17.30 часа на 01.07.2019 г. на е-mail: електронна поща: 
t.valcheva@epm-bg.com. 
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