
Възложител: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на участък от клон VID 1013 на път /III-1401, Белоградчик/ от км 0+000 до км 1+263.469 

и полагане на тръби за оптичен кабел“

Част: Пътна

Фаза: ТП

Позиция по 

ТС АПИ 2014
Описание на видовете работи Ед. мярка

Количеств

о

2000 Подготовка на строителната площадка

2301 Почистване на строителна площадка м2 9 261.00

2302 Отстраняване на растителността м2 1 896.00

2303 Отстраняване на хумуса м3 190.00

2304 Разрушаване на настилки /фрезоване на асфалтова настилка/ м
3 255.00

3000 Земни работи

3302.2 Изкоп на неподходящ материал за насип м
3 1 800.00

3502.1
Изпълнение на стабилизирани банкети с горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен 

състав
м

3 1 265.00

4000 Подосновни и основни пластове пътна настилка

4204
Изграждане на основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества с 

Е=300МРа , фракция 0-63мм
м

3 640.00

5000 Асфалтови пластове за пътни настилки

5400 Асфалтова смес за основен пласт - тип "Ао" - раздел 5400 от ТС 2014 на АПИ т 291.00

5600 Износващ (горен) пласт на покритието - 4 см -тип "А" - раздел 5600 от ТС 2014 на АПИ м2 10 107.75

5700 Първи битумен разлив м
2 10 107.75

5800 Втори битумен разлив м
2 7 447.00

8000 Отводняване 

8340 Изпълнение на бетонови риголи м
' 145.00

Изпълнение на отводнителни канавки м
' 740.00

Изпълнение на покрити канавки м
' 95.00

8600 Водостоци, подпорни и укрепителни стени

8610 Почистване на водостоци, вкл. вток и отток м
2 100.00

10800 Отводняване, парапет и ограничителни системи 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 



10810 Доставка и изпълнение на отводнители бр. 2.00

Доставка и изпълнение на отводнителни канавки с решетки м
' 16.00

11000 Ограничителни системи, пътни знаци, маркировка

11100 Доставка и изпълнение на ограничителни системи м
' 240.00

Временна организация на движението

11200 Доставка и поставяне на пътни знаци за Временна организация на движението м
2 7.00

11300 Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, вкл.всички свързани с това разходи м
2 5.00

Постоянна организация на движението

11200 Доставка и поставяне на пътни знаци за организация на движението м
2 9.00

11300 Доставка и полагане на хоризонтална маркировка, вкл.всички свързани с това разходи м
2 521.00

11400 Комуникационни кабели и осветление

11130 Полагане на тръби за оптичен кабел м
' 1 287.00

Показатели: Дължина път, м 1 263.47

Габарит, м Г8

Площ на рехабилитация, м2 10 107.75

3. При несъответствия между количествената сметка и чертежите, за меродавно да се приема посоченото в чертежите.

4. Непредвидени в проeкта работи или материали се попълва от оферантите самостоятелно като в нея се описват видове работи или 

материали, които според оферанта не са предвидени в проекта. В случай на непопълване на таиква се приема, че оферанта е съгласен 

изцяло с представения технически проект и количествата към него и е готов да подпише договор на твърда договорна стойност.

5. Офертата за част "Пътна" задължително да се изготвя, като се пoлзват и Технически спецификации АПИ 2014.

1. Настоящата част количествена сметка включва количества на СМР по изпълнение на част "Пътна" за обекта, определени по фаза 

"Технически проект".

2. Посочените количества са нетни, без предвиден в тях резерви за фира или застъпване. Оферантът следва сам да предвиди тези 

количества на базата на възприетата фирмена технология.


