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Договор No:

Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ

102 Изкоп на неподходящ повърхностен пласт,
включително натоварване, транспортиране на
определено разстояние, разтоварване на депо и
оформянето му 

м3 15

103 Общ обикновен изкоп, включително натоварване,
транспортиране на определено разстояние,
разтоварване на депо и оформянето му 

м3 51

104 Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване,
транспортиране на определено разстояние,
разтоварване на депо и оформянето му 

м3 3

105 Изкоп за съоръжения в земни почви, включително
натоварване, транспортиране на определено
разстояние, разтоварване на депо и оформянето му

м3 66

107,1 Направа на екран от трамбована глина зад подпорна
стена в местата на барбаканите

м3 2

108 Разчистване на терена и изваждане на корените на
изсечени дървета, съгласно изискванията на ТС

м2 10

109 Разваляне на съществуваща асфалтова настилка,
включително изкопаване, натоварване, транспортиране
на определено разстояние, разтоварване на депо и
оформянето му

м3 1

109,1 Разваляне на долен основен пласт, включително
изкопаване, натоварване, транспортиране на
определено разстояние, разтоварване на депо и
оформянето му, съгласно изискванията на ТС. 

м3 4

110 Фрезоване (технологично с цел осигуряване на
минимални технологични дебелини на изравнителните
пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка,
включително, натоварване, транспортиране на
определено разстояние, разтоварване на депо и
оформяне

м2 120

115,1 Разваляне на бетон и превоз на депо м3 2
122,1 Доставка и полагане на насип от скален материал зад

подпорна стена с фракция (0-120)мм, съгласно Раздел
3400 от  ТС 

м3 71

122,2 Доставка и полагане на насип от скален материал пред
подпорна стена (0-75)мм, съгласно Раздел 3400 от  ТС 

м3 4

Общо за сметка 1.1

ОБЕКТ:   УКРЕПВАНЕ НА СКАТ ПОД  IV ПЪТ  
                гр. СВОГЕ - с. ЛЕСКОВ ДОЛ ПРИ км 3+500
ПОДОБЕКТ: НОВА ПОДПОРНА СТЕНА НА км 3+500
Фаза: Технически проект

П-ция Описание на работите мярка количество ед.цена сума 
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П-ция Описание на работите мярка количество ед.цена сума 

Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

203 Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ
пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на
пластове с различна дебелина и ширина, съгласно
Раздел 5500 от  ТС

т 23

213 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за
износващ пласт с фракции с показател на ускорено
полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в
уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на
ТС, с повърхностно активно вещество подобряващо
адхезията на битума  

м2 253

219 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка
с различна ширина съгласно Раздел 5700 от  ТС

м2 160

220 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка
с различна ширина съгласно Раздел 5800 от  ТС

м2 253

Общо за сметка 1.2
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П-ция Описание на работите мярка количество ед.цена сума 

Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ

302 Доставка и полагане на основни пластове от зърнести
материали, необработени със свързващо вещество,
съгласно Раздел 4200 от ТС

м3 63

304 Доставка и полагане на материал за банкети, съгласно
Раздел 3500 от ТС 

м3 12

310 Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна
ограда, съгласно Раздел 9100 от ТС и съгласно
чертежа, включително всички свързани с това разходи

м 37

318 Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с
различна конфигурация, съгласно Чертежите и в
съответствие с изискванията на Раздел 9300 от ТС -
Пътна маркировка от боя без перли, включително
всички свързани с това разходи

м2 64

320 Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци,
съгласно Раздел 9200 от ТС, включително всички
свързани с това разходи.

м2 11

320,1 Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за
стандартни пътни знаци,включително всички свързани
с това разходи и  съгласно Раздел 9200 от  ТС 

бр 9

320,2 Доставка и монтаж на подвижни стойки бр 14
320,3 Доставка и монтаж на жълто мигащи светлини C16 бр 9
320,4 Доставка на цветна лента С3.3 (на червени и бели

ивици)
м' 40

331,1 Доставка и изливане на място на бетон C16/20 ,с
кофраж и всички необходими материали без
армировката и всички свързани с това разходи

м3 68

332 Доставка и изливане на място на бетон C25/30 ,с
кофраж и всички необходими материали без
армировката и всички свързани с това разходи.Клас на
мразоустойчивост - Вм=150 и Клас по
водонепропускливост Вв= 0.8

м3 1

340 Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър
Ф500 мм, включително всички свързани с това
разходи. 

м 6

346 Обмазване на бетонни повърхности с
хидроизолационен битум съгласно техническата
спесификация и всички свързани с това разходи

м2 36

352,1 Армировка клас В235 в съответствие с изискванията на
Раздел 7600 от ТС, всички диаметри гладка стомана.

кг 25

664,4 Доставка и монтаж на РVС тръби, БДС 12996-86 с
диаметър 110 мм

м 6

664,2 Демонтаж на РVС тръби, БДС 12996-86 с диаметър 110
мм

м 15

ОБЩА СТОЙНОСТ, БЕЗ ДДС ЗА ОБЕКТА  [ ЛВ ]:
20% ДДС  [ ЛВ ]:

ОБЩА СТОЙНОСТ, С ДДС ЗА ОБЕКТА  [ ЛВ ]:

Общо за сметка 1.3
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