КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: „ Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до
основа точка 72 в гр. Белово, Община Белово,,
по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP00119.124 МИГ Белово, Септември, Велинград- Мярка 7.2 „ Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура „ , финансирана от ПРСР 2014- 2020 г. от
Стратегията за воденото от общностите местно развитие на МИГ Белово,
Септември, Велинград
№ по
ред

Ед.
мярка

Количество

1

Демонтаж на същ. Бет. Бордюри 50/25/15.
Подреждане на палета. Натоварване,.
Превоз на 5 км и разтоварване на място
посочено от Възложителя.
83м х 2 х 0.25м х 0.15м х 1.5к. На
разбухване

тон

10,00

2

Демонтаж на същ. тротоарни Бет. Плочи
30/30/5. Подреждане на палета.
Натоварване,. Превоз на 5 км и
разтоварване на място посочено от
Възложителя. 83м х 1.50м х 2 х 0.05 х
1.5к. На разбухване

тон

20,00

3

Направа изкоп за направа на бордюри
50/25/15 в земни почви

м3

25,00

4

Направа изкоп за направа на тротоари от
бет. плочи 30/30/5 в земни почви

м3

26,00

5

Направа изкоп за уширяване на пътното
платно в земни почви /дясна страна/, H =
40 см

м3

50,00

6

Натоварване и извозване на земни маси от
/бордюри, тротоари, уширение пътно
платно/ на депо на 5 км

м3

101,00

7

Доставка и монтаж бетонови бордюри
50/25/15, вкл. Подложен бетон B15

м

170,00

8

Доставка и монтаж бет. тротоарни плочи
30/30/5 върху пясъчна основа

м2

124,00

Наименование на Вид СМР

Ед.
Цена

Стойност

9

Направа основа от НТК 0/63 мм, с H=20 см
за нови тротоари, вкл. Всички свързани с
това разходи

м3

25,00

10

Направа основа от НТК 0/63 мм, с H=30 см
за нова асфалтобетонова настилка, вкл.
Всички свързани с това разходи

м3

38,00

11

Вароциментов разствор 3см под бетонови
плочи с Всички свързани с това разходи

м3

3,00

12

Нивелетно фрезоване на същ, асфалтова
настилка H=4 см, вкл. Натоварване и
превоз на депо до 5 км 20% от 415

м2

83,00

13

Направа на първи битумен разлив. с всички
свързани с това дейности

м2

415,00

14

Доставка и полагане на плътна асфалтова
смес с дебелина 5 см

тон

50,00

ОБЩО, лв без ДДС:
ДДС, 20 %:
ВСИЧКО, лева С ДДС:

