ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
/към ценовото предложение по чл.101в, ал.1, т.3 от ЗОП/

Предлагаме единични цени / без ДДС/ на видовете строително-ремонтни
работи, както следва:

№

Наименование

Ед.мярка

1. ЗЕМНИ РАБОТИ
Изкоп земни маси механизирано
Ръчен изкоп
Натоварване земни маси ръчно на камион
Натоварване земни маси с багер
Превоз земни маси до 1 км.
Разриване с булдозер
Валиране земно легло
Превоз на трошен камък
Разриване трошен камък
Валиране трошенокаменна настилка

куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
куб.м.
т.км.
куб.м.
куб.м.

2. АСФАЛТОВИ РАБОТИ - преасфалтиране
Почистване основа
Изравняване с биндер
Свързващ разлив
Полагане плътна смес- 4 см.
Полагане плътна смес- 6 см.
Полагане неплътна смес- 4 см.
Превоз асф.смес на 50 км.
Повдигане РШ
Маркировка с бяла боя /маркировъчна/

кв.м.
т.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
т.
бр.
кв.м

3. АСФАЛТОВИ РАБОТИ - изкърпване
Рязане асф.кръпки
Фрезоване на асфалтова настилка
Полагане плътна смес- 4 см.
Полагане неплътна смес- 4 см.
Полагане плътна смес- 6 см.
4. ДРУГИ
Пясъчна възглавница за пътни ивици и тротоари
Прехвърляне и подравняване пясък
Направа на тротоари
Настилка от пътни ивици
Изкоп за бордюри - ръчен
Направа бордюри 15/25/50
Почистване храстовина растителност по банкетиизсичане на храсти и млада гора

л.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
куб.м.
куб.м.
кв.м.
кв.м.
куб.м.
л.м.
кв.м.

Цена

-2Почистване банкети механизирано
Профилиране на банкети
Изкоп с багер за канавки
Изкоп ръчен за канавки

кв.м.
кв.м.
куб.м.
куб.м.

5. ИЗГРАЖДАНЕ НА НАПРЕЧНИ НЕРАВНОСТИ
Почистване основа
Фрезоване на асфалтова настилка
Плътен асфалнобетон-доставка на 50 км.и полагане
Битумен разрив
Маркиране с бяла боя със светлоотразителни перли
Доставка пътен знак А13
Доставка пътен знак В24
Доставка пътен знак В26
Доставка на стойка - 3 м. за пътен знак
Монтаж на място на пътни знаци №.№ .... на стойка

кв.м.
кв.м.
т.
кв.м.
кв.м.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

6. БЕТОНОВИ РАБОТИ за подпорни стени
Изкопни работи ръчно за основи
Полагане бетон М 200 в армирани стени
Превоз на бетон с автобетоновоз на 50 км.
Направа и разваляне кофраж за подпорна стена
Изработка и монтаж армировка

куб.м.
куб.м.
куб.м.
кв.м.
кг.

Цената на доставения трошен камък по фракции ще се доказва с платежен документ, с
който е закупен съответния трошен камък.
Предложените от нас единични цени са формирани при следните икономически
показатели:
-часова ставка за работна ръка
……………. лв/чч;
-допълнителни разходи в/у труда /до 100%/
…………….. %
в/у механизацията / до 50%/
…………….. %
-транспортни и доставно-складови разходи / до 8%/……………… %
-печалба върху СМР / до 10%/
………………. %
Декларираме, че при възникване на допълнителни видове работи, техните
единични цени ще се формират със същите предложени от нас икономически
показатели.

Управител: ............................
/................................../

