
 

ЗЗ  АА  ПП  ИИ  ТТ  ВВ  АА  НН  ЕЕ  

  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Моля, да ни бъде изпратено ценово предложение или оферта за изготвяне на 

проект за изграждане на водопровод и съпътстващи комуникации във военно форми-

рование 48670. 

Условия за провеждане на обществената поръчка: 

1. Предмет на обществената поръчка - „Изготвяне на проект за изграждане 

на водопровод и съпътстващи комуникации във военно формирование 48670”  в съ-

ответствие с  показателите посочени в Приложение 1. 

2. Начин на изпълнение на поръчката - със сключване на договор. 

3. Срок за изпълнение на поръчката - до 30.11.2013 г.  

4. Място за изпълнение на поръчката –  в. ф. 48670 – гр. Варна. 

5. Изисквания към предмета на поръчката: 

5.1. Извършване на всички дейности съгласно приложение 1 съобразно 

действащото законодателство в Република България; 

5.2. Начин на плащане - по банков път. 

5.3. Ценово предложение с ДДС (По Приложение 1), в което да са указа-

ни,  всички необходими разходи за изпълнение на поръчката. 

6. Заплащането на услугата ще се извърши  по банков път в едномесечен срок 

след изготвяне на проекта и  представяне необходимите отчетни документи и факту-

ра оформени, съгласно действащото законодателство. 

7. Изборът на изпълнителя ще се осъществи по критерий „най-ниска предло-

жена цена". 

8. Срок на валидност на предложението - не по-малко от 60 (шестдесет) ка-

лендарни дни от деня, следващ датата, определена за краен срок за получаване на 

офертите. 

9. Предложението/офертата да съдържа адрес и телефон/факс за контакт. 
Очакваме Вашият отговор не по-късно от 16:

00
 ч. на 07 август 2013 г. по 

факс 02/92 29548, или изпратени на адрес: с. Каменец, п.код 5866 за в.ф. 48670. 

За контакти: Ивелин Костов, тел. 02/92 29541 и 0887 237 599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА  ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И 

СЪПЪТСТВАЩИ КОМУНИКАЦИИ ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48670  

№ Наименование Мярка Количество 

Ед. 

цена с 

ДДС, 

лв. 

Обща 

цена с 

ДДС,  

лв. 

1 
Изготвяне на скица на местността обхва-

щаща района от ЗПС до в.ф. 48670-Варна 
бр. 1   

2 

Извършване на геодезическо заснемане на 

водопровода, сигнализационни и захран-

ващи кабели. 

бр. 1   

3 
Съгласуване на т.1 и т.2 с Голяма община – 

гр.Варна 
бр. 1   

4 Изготвяне на проект ВиК част бр. 1   

5 Изготвяне на проект – електрическа част бр. 1   

6 
Изготвяне на проект за безопасност и здра-

ве 
бр. 1   

7 

Изготвяне на проект за промяна и временна 

организация на движението в ремонтира-

ния участък 

бр. 1   

8 Изготвяне на трасировъчен план бр. 1   

9 
Съгласуване на проекта ВиК част с ВиК-

гр.Варна 
бр. 1   

10 
Съгласуване на проекта електрическа част 

с Eнерго про-гр.Варна 
бр. 1   

11 Съгласуване на проектите с БТК бр. 1   

12 
Оценка на проектите по т.4, т.5, т.6, т.7 и 

т.8 от фирма за строителен надзор 
бр. 1   

13 
Уведомление за инвестиционно намерение 

към РИОСВ-гр.Варна 
бр. 1   

14 

Издаване на разрешение за строеж от Го-

ляма община-гр.Варна на основание чл.193 

от ЗУТ 

бр. 1   

15 

Заплащане на такса за разглеждане и изда-

ване на заповед за право на преминаване 

през общински път. 

бр. 1   

16 
Издаване на заповед и разрешение за пре-

минаване през общински път 
бр. 1   

17 

Сключване на договор с фирма за 

строителен надзор съгласно чл.137, ал.1, 

буква ”в” от ЗУТ . 

бр. 1   

 ВСИЧКО С ДДС (лв.)  

 
 

 


