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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 Етрополе има намерението да кандидатства с проект „Реконструкция и 

рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе – 

II-ри етап“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или 

обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ 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. 

В тази връзка и съгласно раздел 14.2, т. 8 от Условията за кандидатстване с 

проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., 

Община Етрополе следва да проведе пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за 

определяне размера на разходите, с който ще кандидатства за получаване на 

безвъзмездна финансова помощ. 

Във връзка с гореизложеното, Моля всички заинтересовани лица да представят 

оферта по отношение изпълнението на следните видове строително-монтажни работи: 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД „ДЕВЕТИ 

СЕПТЕМВРИ”, ГР. ЕТРОПОЛЕ - II-РИ ЕТАП“ 
 

 
 

ДЕЙНОСТ 
 

Мярка K-во 

 
 

I. ПОДГОТОВКА И РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА  
 

  

1. Провеждане на санитарна и формировъчна резитба на дървета бр. 25 

2. 
Провеждане на санитарна и формировъчна резитба на храстови 

масиви 
м2 20 

3. 
Разбиване и извозване до депо на съществуваща настилка с 

дебелина 15 см  
м3 407 

4. Демонтаж на съществуващи  детски съоражения  бр. 3 

5. Почистване и подготовка на терена за озеленяване м2 190 

 
 

II. ЧАСТ НАСТИЛКИ, СТЪЛБИ И ОБЛИЦОВКИ  
 

    

1. 
Изграждане на основа и полагане на настилка - клинкерни 

павета в цвят охра 
м2 4215 
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2. 
Изграждане на основа и полагане на настилка - клинкерни 

павета в керемидено - червен цвят 
м2 1610 

3. Облицовка от гранит на стъпала с ширина 35 и височина 12  м' 56 

4. 
Изграждане на  бетонна основа и полагане на бордюр - 50/16/8 

см 
м' 677 

 
 

III. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 
 

  

  

 

Доставка и засаждане на растителност по спецификация: 

 
    

 

1. ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА  
 

1. Picea pungens 'Hoopsii' бр. 4 

2. Pinus nigra бр. 3 
 

2. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА 
 

3. Acer palmatum 'Atroporporeum' бр. 1 

4. Gingko biloba бр. 12 

5. Prunus cerasifera 'Nigra' бр. 6 
 

3. ИГЛОЛИСТНИ КОЛОНОВИДНИ, КЪЛБОВИДНИ И СТЕЛЕЩИ СЕ ХРАСТИ 
 

6. Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' бр. 6 

7. Juniperus squamata 'Blue carpet' бр. 110 

8. Juniperus squamata 'Blue star' бр. 52 

9. Thuja occ. 'Smaragd' бр. 3 

10. Thuja orientalis 'Aurea nana' бр. 6 
 

4. ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ 
 

11. Berberis thunbergii 'Red Pigmey' бр. 250 

12. Cotoneaster damerii бр. 36 

13. Cornus alba 'Elegantissimma' бр. 7 

14. Euonymus japonica бр. 450 

15. Euonymus fortunei 'Emerald Giety' бр. 260 

16. E. fortunei 'Radicans' бр. 532 

17. Forsythia x intermedia бр. 150 

18. Ligustrum ovalifolium бр. 35 

19. Lonicera nitida бр. 220 

20. Prunus laurocerasus бр. 233 

21. Spiraea x bumalda 'Neon Flash'  бр. 108 
 

5. МНОГОГОДИШНИ ЦВЕТЯ, ДЕКОРАТИВНИ ТРЕВИ, ДЕКОРАТИВНИ 

ЛИАНИ 
 

22. Festuca glauca бр. 260 

23. Lavandula angustifolia бр. 240 

24. Senecio cineraria бр. 171 
 

6. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ 
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1. Реконструкция на тревни площи м2 650 
 

7. ВНАСЯНЕ НА ХУМУС   
 

1. Хумус с новоизградени зелени ивици - слой 15 см м3 21 

2. Слой 30 см - в зоната на водния ефект м3 48 

 

 

IV. ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

НАСТИЛКИ 
 

  

1. 

Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - 

пързалка, две кули, мост, стълба, рампа, елементи за 

балансиране 

бр. 1 

2. 

Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - две 

кули, стена с мрежа за катерене, пързалка, две стълби, 

пожарникарска стълба 

бр. 1 

3. 
Доставка и монтаж на детско съоръжение - Пързалка с кула и 

стълба 
бр. 1 

4. Доставка и монтаж на детско съоръжение - Пясъчник бр. 1 

5. Доставка и монтаж на детско съоръжение - Единична клатушка бр. 1 

6. Доставка и монтаж на детско съоръжение - Клатушка за 4 деца бр. 1 

7. 
Доставка и монтаж на детско съоръжение - Двойналюлка - деца 

над 3 години 
бр. 2 

8. 
Изграждане на основа и полагане на ударопоглъщаща мека 

настилка от тартан с дебелина 3 см  
м2 270 

9. Доставка и монтаж на пейки бр. 35 

10. Доставка и монтаж на кошчета бр. 20 

11. Доставка и монтаж на метална ограда за детски площадки м' 98 

12. 
Доставка и монтаж на врати за ограда на детски площадки с 

размер 2,20 
бр. 2 

13. Информационна табела бр. 2 

 
 

V. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ 
 

  

1. Трасиране на кабелналиния и тръбнамрежа м. 875 

2. Направа на изкоп 0,4/0,8-машинен  м. 875 

3. Рязане на бетонна настилка с ширина 0,4м. м. 420 

4. Възстановяване на бетонна настилка с ширина 0,4м. м. 420 

5. Направа изкоп за кабелна шахта бр. 16 

6. Подложка от речен пясък м3 35 

7. Направа на кабелнашахта УО/единична/ с рамка и капак бр. 16 

8. Доставка и полагане на PVC тръба Ф50мм м. 1,845 

9. Бетон марка В-10 за замонолитване на PVC-тръби м3 5,50 

10. 
Подготовка на подложката за РVС мрежа и  покриване с 

изолационналента 
м. 875 

11. Превоз на бетон м3 5,50 

12. Докарване на речен пясък м3 35 

13. Натоварване на земни почви м3 280 

14. Разтоварване на земни почви м3 280 

15. Доставка  на кабел СВТ 5x2.5мм² м. 1,225 
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16. Доставка  на кабел СВТ 3x1.5мм² м. 155 

17. Изтегляне на кабел  СВТ м. 1,380 

18. Доставка на поцинкована шина 40х4 м. 105 

19. 
Направа на заземление с 2 кол- 1,5м. отпрофилиранастомана L 

63/63/6мм. 
бр. 21 

20. Заземляване на метални части бр. 57 

21. Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм² м. 125 

22. Изтегляне на кабел СВТ 3x1.5мм² в стълб м. 125 

23. 

Доставка на парков осветителParis  3xE27 на стълб H=2.35m   с 

тройнарогатка IP33 черен, комплект с 3бр. КЛЛ 20W или 

подобен 

бр. 29 

24. 

Доставка на парков осветителParis  1xE27 на стълб H=2.35m   с 

единичнарогатка IP33 черен, комплект с 1бр. КЛЛ 20W или 

подобен 

бр. 12 

25. 
Доставка  на парков прожектор Alfa  LED 15W за монтаж na 

настилка IP65 черенилиподобен 
бр. 16 

26. Монтаж на парков осветител бр. 41 

27. Монтаж на парков прожектор бр. 16 

28.  - Доставка и полагане на подложен бетон В10 м3 7 

29.  - Направа на кофраж за фундамент м2 173 

30.  - Доставка и полагане на бетон В25 м3 36 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

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 от четвърта група, 

трета категория. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ 
 

Всяка оферта трябва да съдържа: 
 

1. Наименование на оферента; 

2. Срок на валидност на офертата; 

3. Дата на издаване на офертата; 

4. Подпис и печат на офертата; 

5. Техническо предложение; 

6. Ценово предложение в левове с посочен ДДС; 

7. Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите. 



ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА 
гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, тел.: 0720/68252, факс: 0720/65011 

 

 

5 

 

Участниците следва да изготвят своите оферти съгласно образците, приложени 

към настоящата покана. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, 

върху която се посочват наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 

телефон, по възможност – факс и електронен адрес и наименованието на поръчката. 

Опаковката се надписва по следния начин: 

 

 

ДО 
 

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 

гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1 

 

 

 

ОФЕРТА 
 

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе 

– II-ри етап“ 

 

 

 

/Наименование на участника/ 

Адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес 

 

 

Офертите следва да бъдат подадени до 17:00 часа на 29.05.2018 г. на адрес: гр. 

Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1, етаж 1, Информационен център. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Информация за участника – Образец № 1 

2. Техническо предложение – Образец № 2 

3. Ценово предложение – Образец № 3 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 

 

 

 
Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 и 

чл. 23 от ЗЗЛД. 


