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ОБРАЗЕЦ № 2 

ДО 
Община Костинброд 
гр. Костинброд 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" 
от ЗОП с предмет „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и 

поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община 
Костинброд" 

„Райкомерс Конструкшън" ЕАД 
[наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 131458468], 
регистрирано в [Софийски градски съд] 
с данни по регистрацията: [ 
регистрация по Д ДС: [BG 131458468], 
със седалище [гр. София, ж.к Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев" 129], 
и адрес на управление [гр. София, ж.к Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев" 129], 
адрес за кореспонденция: [гр. София, ж.к Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев" 129], 
телефон за контакт [02 / 925 13 33], факс [02 / 925 12 13], 
електронна поща [office@raicommerce.bg], банкова сметка: [„Уникредит Булбанк" АД 

представлявано от Иван. _ зллов [~рите имена] 
в качеството на Изпълнителен директор [длъжност, или друго качество] 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

След запознаване с документацията за участие с настоящото Ви представяме 
нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане 
на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет „Основен и текущ 
ремонт , рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна 
пътна мрежа на територията на община Костинброд" 

Ангажирам се, в случай че бъдем избрани за изпълнител на поръчката да 
предприемем и извършим строителството в предвидените срокове. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и добросъвестно 
поръчката, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация. 

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно техническата спецификация 
неразделна част от документацията за участие при следните условия: 

S Предлагаме да изпълняваме поръчката за срок от V. 

Ние сме съгласни валидността на нашето предлМкение да/ 
Шестденест) календарни дни от крайния срок за получаване 
остане обвързващо за нас, като може да бъде прието поЧвсяко вр&мЬ преди изтичане 
на този срок. — ^ 

(дванадесет) месеца. 

.де 60 (Словом: 
офертите и ще 

пчмщс Конструещьи ЕАД гр, Свфг, 

mailto:office@raicommerce.bg


/ 
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Предлагаме срок за започване на строителните д«£йности след получаване на 
възлагателно писмо с описани дейности, количества, участъци и срок е 7(Словом: 
седем) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни); 
S Предлагаме следните гаранционни срокове за: 

о Изкърпване на единични дупки: 
• с топла асфалтова смес - 12 (Дванадесет) месеца 
• с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -

12 (Дванадесет) месеца; 
• със студена асф. смес - ръчно-12 (Дванадесет) месеца 

о Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 
• с топла асфалтова смес -12 (Дванадесет) месеца 
• студено рециклиране на пътната настилка на място - 12 

(Дванадесет) месеца месеца 
• Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 12 
(Дванадесет) месеца 
• Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли 
-12 (Дванадесет) месеца 
• Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -
12 (Дванадесет) месеца месеца 

о Поддържане и ремонт на пътни принадлежности -12 (Дванадесет) месеца 
месеца 

Посочените гаранционни срокове да не бъдат по-малъки от минималните 
гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба № 2 от 30.07.2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти. 

До подготвяне на договора, това техническо предложение заедно с писменото 
потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират 
обвързващо споразумение между двете страни. 

Дата 1 [ /04/201 £ 
Име и фамилия 

1 
Щ р н Молл 

— 

®J 
Подпис на лицето 
и печат 

\ • 
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ОБРАЗЕЦ М 3 

ДО 
Община Костинброд 
гр. Костинброд 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от 

ЗОП с предмет „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и 
поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община 

Костинброд" 

„Райкомерс Конструкшън" ЕАД 
[наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 131458468], 
регистрирано в [Софийски градски съд] с данни по регистрацията: ], 
регистрация по ДДС: [BG 131458468], със седалище [гр. София, ж.к Люлин, бул. „Д-р 
Петър Дертлиев" 129], и адрес на управление [гр. София, ж.к Люлин, бул. „Д-р Петър 
Дертлиев" 129], адрес за кореспонденция: [гр. София, ж.к Люлин, бул. „Д-р Петър 
Дертлиев" 129], 
телефон за контакт [02 / 925 13 33], факс [02 / 925 12 13], 
елетзонна поща Гоfflce(5),raicommerce.bg], банкова сметка: [„Уникредит Булбанк" АД 

- - - ICUNCRBGSF] ^ 
представлявано от Иван . ^ _ в Моллов [трите имена] 
в качеството на Изпълнителен директор [длъжност, или друго качество] 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

След запознаване с публичната покана, с настоящото Ви представяме нашата ценова 
оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет „Основен и текущ ремонт , рехабилитация 
на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията 
на община Костинброд" 

Във връзка с обявената обществена поръчка Ви предлагаме да изпълним поръчката, 
съгласно посочените от нас единични цени за отделните видове строителни дейности, 
както следва: 
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„Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на 
четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд" 

№ 
по 
ред 

Наименование на вида работа Ед. 
мярка 

Единична 
цена 

Основен и текущ ремонт, реконструкция и поддръжка на пътища и улици с 
асфалтова настилка 

1 

Изкърпване на дупки с различна дебели / изкоп, рязане, 
усилване на пътната основа с несортиран трошен камък и 
битумизирана баластра до ниво иа старата настилка и 
всички свързани с това присъщи разходи, съгласно 
изискванията на Възложителя./ 

лв/м2 - — 

2 
Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза 
/нивелетно профилиране/, включително натоварване и 
извозване 

лв/м2 

3 

Доставка и полагане на асфалтобетон /биндер/, за 
изкърпване усилване и профилиране с променлива 
дебелина и всички свързани с това присъщи разходи, 
съгласно изискванията на Възложителя. 

лв/тон pi ~ 

4 

Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове 
тип А за изкърпване /тампониране/ на дупки с различни 
дебелини и форми, /включващо почистване, битумен 
разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с това 
разходи/ 

лв./тон 

5 Направа битумен разлив, доставка, полагане и всички 
свързани с това присъщи разходи. лв/м2 

6 

Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за 
основни пластове тип А с дебелина 4см уплътнен и всички 
свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията 
на Възложителя. 

лв/м2 С >А 

7 

Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за 
основни пластове тип А с дебелина 6 см уплътнен и всички 
свързани с това присъщи разходи , съгласно изискванията 
на Възложителя. 

лв/м2 1 

8 

Изкърпване на едининични дупки и деформации на 
настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. ръчно, 
оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 
доставка, полагане и уплътняване, обкантване и всички 
свързани с това присъщи разходи/. 

лв/м2 ю ~ , 

9 

Изкърпване на един дупки и деформации на настаи 
плътна асф. смес - с дебелина 4 см. машинно, офо^ 
фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, пол 
уплътняване, обкантване и всички свързани с това п £ 
разходи/. 

иката с 
>мяне с 
ггане и 
исъщи 

лв/м2 XV.1J 

1 

H I -± Ct t ' - • ' 
13Рейкви»рЕ Канструешьи 
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10 

Изкърпване на единични дупки и деформации на 
настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. ръчно , 
оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка 
полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с 
това присъщи разходи/. 

лв/м2 

11 

Изкърпване на единични дупки и деформации на 
настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , 
оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка 
полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с 
това присъщи разходи/. 

лв/м2 

12 

Изкърпване на единични дупки и деформации на 
настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. ръчно , 
оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка 
полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/. 

лв/м2 

13 

Изкърпване на единични дупки и деформации на 
настилката с плътна асф. смес - с дебелина 8 см. машинно 
, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, 
доставка полагане и уплътняване и всички свързани с това 
разходи/. 

лв/м2 

14 

Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на 
настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 см. 
машинно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за 
връзка, доставка, полагане и уплътняване, обкантване и 
всички свързани с това присъщи разходи/. 

лв/м2 

15 

Изкърпване на участъци и деформации над 50м2 на 
настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 см. машинно , 
оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка 
полагане и уплътняване, обкантване и всички свързани с 
това присъщи разходи/. 

лв/м2 

16 

Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон, 
съгласно детайл на Възложителя / фрезоване 
съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, 
доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, 
направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на 
асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената 
неравност в долната основа е 7м а в горната основа е 5м 

лв/м 

17 

Изграждане на изкуствена неравност от асфалтобетон 
съгласно детайл на Възложителя / фрезоване 
съществуващата настилка, направа на първи битуен разлив, 
доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/, 
направа на втори битумен разлив за връзка / дебелината на 
асфалтобетона е 7,5см, ширичината на изкуствената 
неравност в|долната основа е 5м а в горната основа е 3 

лв/м '6 

18 Машинно изкърпване на настилката със битумна емуф: 
менарална фракция чрез инжекционен метод 

ср, Вефке 



19 Студено рециклиране на пътната настилка на място с 
дълбочина 20 см лв/м2 j 

20 Студено рециклиране на пътната настилка на място с 
дълбочина 30 см лв/м2 

21 Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина 
до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя. лв/м /•* <-» -

22 
Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 
3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран 
битум, съгласно указанията на Възложителя. 

лв/м 1. 

23 Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя лв/м2 

24 Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя 
с перли лв/м2 

Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна 
настилка 

25 Тънък изкоп земни почви с дълбочина до 0,5м/включително 
натоварване ръчно прехвърляне и извозване на Юкм лв/мЗ , - -9 

26 Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на 
Изпълнителя /включително профилиране и уплътняване/ лв/мЗ 

27 Насип на трошен камък за пътни настилки с материал на 
Възложителя/включително профилиране и уплътняване/ лв/мЗ 1T.V1 

28 Доставка и полагане на фракция 0-4мм /включително 
профилиране и уплътняване/ лв/мЗ ( 

29 Подравняване, профилиране и оформяне на банкети и 
откоси лв/м С -

30 Попъване на банкети с фракция 0-4мм лв/мЗ 

31 
Насип на фрезован асфалт за пътни настилки с материал на 
Възложителя/включително битумен разлив, профилиране и 
уплътняване/ 

лв/мЗ \ 

32 Битумен разлив лв/м2 

33 Запечатка с битум 1,5-2л/м2 лв/м2 

34 Пренастилане на улици с трошенокаменна настилка лв/м2 

35 Подравняване,попълване, профилиране и оформяне на 
банкети лв/м2 { 

Поддържане и ремонт на пътни принадлежности 

36 Разваляне на тротоарна настилка лв/м2 

37 Настика от бетонови плочи 40/40/5 лв'/м2 ) 

38 Пренареждане на тротоар със стари плочки лв/i 12 

а&ктрс Канструкшън ЕАД гр. Вефв* 



39 

Доставка и полагане на асфалтобетон за основни пластове 
тип А за тротоари и алеи с дебелина 4см, /включващо 
битумен разлив, полагане, уплътняване и всички свързани с 
това разходи/ 

лв/м2 

40 Демонтаж на бордюри лв./м 

41 Доставка и монтаж на пътни бетонови бордюри 18/35/50 лв./м 

42 Доставка и монтаж на градински бордюр 8/16/50 лв./м 1 1 

43 Възстановяване на нарушени бордюри лв./м ... J 

44 Корекция на РШ с доставка на КРШ лв/бр. I 8 

45 Корекция на РШ с бетонови сегменти лв/бр. 

46 Корекция на ОУ с бетонови сегменти лв/бр. -

47 Направа на връзка РШ ОУ до 6м лв/бр. 

48 Доставка и монтаж на единична еластична ограда СПО, 
съгласно ТС включително всички свързани с това разходи лв/м 

Забележка: За всеки вид работа да се представи анализна цена на хартиен и електронен носител. 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията Ви, заложени в Техническата спецификация на настоящата поръчка. 

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим 
гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 2 % от прогнозната му стойност 
без ДДС. 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 60 (шестдесет) 
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като 
може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от 
Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение 
между двете страни. 

Jgi/yCitfaga/s^ryia <га. Сбг^а&я? 

, ^ 2, S3/>4 ^ 5 5 К 

Дата \ t /04 / 20l|6 Г-
Име и фамилия ЯН Л/Тптттт1)з 
Подпис на лицето . - - V _ 
и печат | 

й Ш ш ж ш ж ж ш ^ ш ж ж - ' 'ЗРАоиврс Канетрукшън ЕйД гр. Сефи 



Образец М 8 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 
на основание чл.51, ал.4 и ал.7 от ЗОП за ключовите експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата 

обществена поръчка 

Подписаният/ата Иван Христофоров Моллов 
(трите имена) 

данни по документ за самоличност л.к. № 641046590, издадена на 04.10.2010 г. от МВР ip. София 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на Изпълнителен директор 
(длъжност) 

на „Райкомерс Конструкшън" ЕАД 
(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ: 131458468 
Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет 
„Основен и текущ ремонт , рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на 
община Костинброд" 

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е : 
В случай, че бъдем избрани за изпълнител ще изпълним настоящата обществена поръчка със следния екип: 

№ Експерт (трите 
имена) 

Позиция в екипа за 
изпълнение на 

поръчката. 

Види 
идентификационен 

номер / дата на 
договорните 

отношения съгласно 
чл. 20, ал. 5 от 

Наредба №Н-00-0001 

Образователно-
квалификационна степен и 

специалност, година на 
дипломиране, Диплома № / 

дата / учебно заведение 

Професионална 
квалификация 
(направление, 

година на 
придобиване, № 

на издадения 
документ, 
издател) 

Професионален опит (данни за месторабота, период, 
длъжност/ основни функции) 

5?iiSs9Hspe Хакстругаад 



от 14.02.2011 г. 

Красимир 
в Гоцев 

Ръководител обект 

Висше образование -
Магистър - Строителен 
инженер транспортно 

строителство, специалност 
пътно строителство и 
мостове. Диплома № 

010013/1987 г., ВНВУ 
„Васил Левски", гр. Велико 

Търново 

08 / 2015 г. до момента - „Райкомерс Конструкшън" 
ЕАД 
Технически ръководител - Технически ръководител по 
смисъла на ЗУТ; Ръководи екипите, изпълняващи СМР; 
Изготвя всички документи по Наредба 3 и документи 
за актуване; Осъществява връзките с проектант, 
възложител, стр.надзор, ВиК 

10 / 2014 - 08 / 2015 - „Комунал инженеринг" ЕООД 
Инженер пътно строителство - Технически 
ръководител по смисъла на ЗУТ; Ръководи екипите, 
изпълняващи СМР; Изготвя всички документи по 
Наредба 3 и документи за актуване; Осъществява 
връзките с проектант, възложител, стр.надзор, ВиК 

08 / 2014 - 10 / 2014 - „ИСА 2000" ЕООД 
Главен специалист производство - Осъществява 
управление, комуникация, планиране, координиране и 
контрол при изпълнението на СМР на обекти от 
републиканската и общинска пътна мрежи. 

10 / 2011 - 08 / 2014 - „Пътища и съоръжения" ЕАД 
Директор строителство - Организира и ръководи 
производствената и строителна дейност, изпълнява 
управленски функции. Отчита изпълнението на СМР на 
пътни обекти от републиканската и общинска пътна 
мрежи. 

02 / 2010 - 09 / 2011 - „Строителна фирма Рила" 
ЕООД 
Инженер пътно строителство - Технически 
ръководител по смисъла на ЗУТ; Ръководи екипите, 
изпълняващи СМР; Изготвя всички документи по 
Наредба /3 и документи за актуване; Осъществява 
връзките р; гроектант, възложител, стр.надзор, ВиК 
11 / 20091(1/ 2010 - „ii ja Апия - Кюстендил" АД 
Заместшц директор) производствена дейност 
О съществжвя ллгтятпт< планиране, 

;?s$e»«rtpe Кснсгрушъи S*S гр. Згфь 





координиране и контрол при изпълнението на СМР на 
обекти от републиканската и общинска пътна мрежи. 

08 / 2008 - 11 / 2009 - „Гранит 97" АД 
Главен инженер - Организира и ръководи 
производствената и строителна дейност, изпълнява 
управленски функции. Отчита изпълнението на СМР на 
пътни обекти от републиканската и общинска пътна 
мрежи. 

11 / 2007 - 08 / 2008 - Община Кюстендил 
ОП „Чистота" 
Ръководител отдел 

07 / 1999 - 11 / 2007 - Община Кюстендил ОП 
„Чистота" 
Директор 

04 /1996 - 06 /1999 - „БКС" ЕООД 
Шофьор на лек автомобил 

Опит на строителни обекти: 
1. Лот 35 Път Ш-306 Луковит - Червен бряг - Кнежа от 
км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946; 

2. Автомагистрала „Струма" ЛОТ 1; 

3. Автомагистрала „Струма" ЛОТ 2, участък Дупница-
Благоевград от км. 322+000 до км. 359+483; 

4. „Реконструкция на бул. „3 Март" - ЕТАП 1 и 2, гр. 
Габрово"; 

5. „Рехабилитация на път III - 3004 Тръстеник -
Ореховица - /път Ш - 137 област Плевен Application 
number: 2 (2ij) 1.1-6"; 

и четвъртокласна пътна 



Свилен 
в Томов 

Технически 
ръководител 

Висше-магистър, 
транспортно строителство, 

2001 г. 
№ 0052, ВТУ „Тодор 

Каблешков", гр. София 

10 / 2005 г. - до момента - Райкомерс Конструкшън 
ЕАД 
Технически ръководител по смисъла на ЗУТ; Ръководи 
екипите, изпълняващи СМР; Изготвя всички документи 
по Наредба 3 и документи за актуване; Осъществява 
връзките с проектант, възложител, стр. надзор, ВиК 

2001 - 2005 г. - Предприятие за експлоатация и 
поддържане на железопътната инфраструктура 
Технолог 

Опит на строителни обекти: 

1. от 05.2008 г. до 10.2009 г. Групов технически 
ръководител на обект: „Магистрален водопровод Ф 
1200, Сливо поле гр. Русе" 

2. от 10.2009 г. до 11.2010 г. - Технически 
ръководител на обект: "Рехабилитация и разширение 
на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. 
Кюстендил" 

3. от 04.2013 г. до 04.2014 г. Технически 
ръководител на обект: - "Избор на изпълнител за 
пълен инженеринг - работно проектиране, авторски 
надзор и строителство с доставка на технологично 
оборудване и машини при изпълнението на 
„Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла 
Слатина" 

4. от 10.2013 г. до 11.2014 г. - Технически 
ръководител на обект: „Избор на изпълнител на 
Инженеринг - работно проектиране, съгласуване, 
строителство, доставка и монтаж на оборудване и 
авторски надзор при изпълнението на инвестиционен 
проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на 
канализационен а 
гр. Свиленград; 
изграждане на 
Петко войвода" 

мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в 
- Реконструкция на водопроводна и 

:анализациовша| мрежа в кв. „Капитан 
кв. „ Гебращ" ) 



Снежина 

Ьожурска 

Отговорник за 
контрола на 
качеството 

Висше образование -
Магистър 

Минен инженер -
геотехнолог 

Диплома №004925/ 
04.08.1987 г. Висш минно 

геоложки институт, гр. 
София 



Специалист 
качество 

Удостоверение 
№ ЗУТ 

03/10.10.2014 г. 
„Ар Си 

Профешънъл 
център" ЕООД 

гр.София 

03 / 2009 - до момента - „Райкомерс Конструкшън" 
ЕАД 
Специалист качество - Поддържане на интегрирана 
система за управление на качество, безопасност и 
здраве и околна среда по стандарти ISO 9001, ISO 
14001; BS OHSAS 18001. Осъществяване на контрол по 
качество, безопасност и здраве и околна среда на 
производствени обекти. 
06/2007 - 03/2009 - „Райкомерс Конструкшън" АД 
Анализатор качество - Поддържане на интегрирана 
система за управление на качество, безопасност и 
здраве и околна среда по стандарти ISO 9001, ISO 
14001; BS OHSAS 18001. Осъществяване на контрол по 
качество, безопасност и здраве и околна среда на 
производствени обекти. 
03/2006 - 06/2007 - Дейзи Технолоджи ООД 
Административен специалист 

01/2006 - 03/2006 - Алфапласт Груп ООД 
Сътрудник 

11/1998 - 06/2004 - „Енергокабел" АД -
Ръководител сектор 

03/1987 - 04/1998 - СО "Редки метали" ИО 
"Редмет" - Технолог 

Одит на строителни обекти: 
1. от 10.2009 г. до 11.2010 г. - Специалист 

контрол на качеството на обект: „Рехабилитация и 
разширение на водоснабдителната и канализационна 
мрежа на гр. Кюстендил" 

2. от 04.2013 г. до 04.2014 г. - Специалист 
контрол на качеството на обект: - "Избор на 
изпълните, 
проектира] 
доставка н^ t e x H 0 J I 0 r 

изпълнени! 

за пълен инженеринг - работно 
авторски /йкдзор и строителство с 

борудване и машини при 
н проект за водния цикъл 

13?si«*»pe Кгис-руиъи (Щ гр. Сефи 



Борислав 
з 

Кимонов 

Машинист на пътно 
строителна 

механизация 

Владимир 

Симеонов 

Машинист на пътно 
строителна 

механизация 

Свидетелство за 
правоспособност № 64012-

474/21.03.2006 г. 
Професионална гимназия 
по подемна, строителна и 
транспортна техника, гр. 

София 
Свидетелство за 

правоспособност № 
240 223-2007 /30.11.2007 

г. 
ЦПО „Рулан", гр. Русе -

лицензия № 200612380 на 
НАПОО 

на град Бяла Слатина" 

3. от 10.2013 г. до 11.2014 г. - Специалист 
контрол на качеството на обект: Избор на 
изпълнител на Инженеринг - работно проектиране, 
съгласуване, строителство, доставка и монтаж на 
оборудване и авторски надзор при изпълнението на 
инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и 
модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и 
водопроводна мрежа в гр. Свиленград" 
Реконструкция на водопроводна и изграждане на 
канализационна мрежа в кв. „Капитан Петко войвода" 
и кв. „ Гебран". 

от 10.2013 г. до 09.2014 г. - Специалист контрол на 
качеството на обект: „Избор на изпълнител на 
Инженеринг — работно проектиране, съгласуване, 
строителство, доставка и монтаж на технологично 
оборудване, обучение и авторски надзор при 
изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и 
модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и 
водопроводна мрежа в гр. Свиленград" - Изграждане на 
ПСОВ - Свиленград и довеждаща инфраструктура 
Гебран". 

Иордан Машинист на пътно Свидетелство за 

3 РеЗгййяяс Канстзугшън сАД 5г 



Ихтимански 
строителна 

механизация 
правоспособност № 63969-

431 / 17.03.2006 г. 
Професионална гимназия 
по подемна, строителна и 
транспортна техника, гр. 

София 

7 
Десислав 

8 
Лозанов 

Машинист на пътно 
строителна 

механизация 

Свидетелство за 
правоспособност № 4-1 / 

23.07.2010 г. 
ЦПО към „Ар Си 

Профешънъл център" 
ЕООД, гр. София 

- -

8 Георгг в 
Стоилов 

Машинист на пътно 
строителна 

механизация 

Свидетелство за 
правоспособност № 929 / 

108 / 24.09.2012 г. 
ЦПО „Григор 

Купандолски" гр. Дупница 

- -

9 Румен 
Лазаров 

Машинист на пътно 
строителна 

механизация 

Свидетелство за 
правоспособност № 0016-

013/23.11.2010 г. 
ЦПО към „Ар Си 

Профешънъл център" 
ЕООД, гр. София 

- -

10 
Явои 

1 i 
Лозанов 

Машинист на пътно 
строителна 

механизация 

Свидетелство за 
правоспособност № 

125 108-2007 /05.07.2007 
г. 

ЦПО „Рулан", гр. Русе -
лицензия № 200612380 на 

НАПОО 

- -

11 Ивайло з 
Спасов Работник Средно образование - -

12 Иван 
Асенов Работник Средно образование -

13 Иваь 1 
Шишков Работник Средно образование -

14 Темелко Работник Средно образование -
\ 1 I 

\ г \ > 



Златков 

15 
Цветан 

Цветанов 
Работник Средно образование - -

16 Здравкс в 
Маринов Работник Средно образование - -

17 
Страхил 

5 
Бориславов 

Работник Средно образование - -

18 Христс 
Александров Работник Средно образование - -

19 Ангел > 
Ангелов Работник Средно образование - -

20 Валери зв 
Борисов Работник Средно образование - -

В случай, че бъдем избрани за изпълнител се ангажираме се да осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти през 
целия период на действието му. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

Дата / 04 / 201^ Ь, 

Име и фамилия 1ан Моллс в 

Подпис на лицето 
и печат 

^ O S J ^ ^ / a & z ^ f r ^ c x cci c&rs>a&*t> "г/7. -2 arm 



<g»Unicredit Bulbank 

1 5 -06- 20IB 
йях, Ma OS11-

До 
ОБЩИНА КОСТИНБРОД 
ул. Охрид 1 
гр. Костинброд 2230 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 961DGI1161667M8B 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 

Ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД със седалище и адрес на управление гр. София, 
пл. Света Неделя 7, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 
831919536 сме уведомени, че между Вас, ОБЩИНА КОСТИНБРОД, с ЕИК 000776363, като 
Възложител и фирма РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД, гр. София 1359, ж.к. Люлин, 
бул. Петър Дертлиев 129, с ЕИК 131458468, като Изпълнител, предстои да бъде сключен Договор 
с предмет: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на 
четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд", на обща стойност 
BGN 263,500.00. 

В съответствие с условията на договора, Изпълнителят следва да представи във Ваша 
полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата BGN 5,270.00 /словом: пет хиляди 
двеста и седемдесет лева/, представляваща 2% от стойността на договора. 

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма РАЙКОМЕРС 
КОНСТРУКШЪН ЕАД ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, се задължаваме неотменяемо и 
безусловно да Ви изплатим, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, 
всяка сума максимум до BGN 5,270.00 /словом: пет хиляди двеста и седемдесет лева/ при 
получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо че 
фирма РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД не е изпълнила частично или изцяло задълженията 
си по Договора. 

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко 
плащане, извършено по нея по силата на предявен иск. 

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството 
на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са 
автентични и Ви задължават съгласно закона. 

Настоящата гаранция е валидна до 20 Юни 2017г. и изтича изцяло и автоматично, в случай 
че до 16.00 часа на 20 Юни 2017г. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е 
постъпило в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД на адрес: пл. Света Неделя 7, гр. София. След тази 
дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни 
е върнат или не. 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й след 
представяне, от Вас или от Изпълнителя, на оригинала на същата в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 
на горепосочения адрес, или след получаване на Ваше писмено уведомление за освобождаването 
на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от отговорност по гаранцията, представено ни чрез 
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените 
върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват. 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 

Sets?** Са~ с&г/^&г/^о 
УниКредит Булбанк 
Централа: пл. "Света Неделя" Ns 7 1000 София Те! +359 2 9232 111 

S5M 1 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

Долуподписаният Иван , ; — j b Моллов, л.к № 0 издадена на 
\ от МВР гр. София, в качеството си на Изпълнителен директор на 

Райкомерс Конструкшън" ЕАД 

Във връзка с участието в поръчка с предмет: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация 
на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията 
на община Костинброд", 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

Представляваният от мен участник 

1. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в представлявания от мен участник не са 
свързани лица (по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с 
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 

V 
Дата: 15.06.2016 г. Декларатор: 
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СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ 
Per. № 23806 

ВАЖИ ЗА СРОК 
ОТ ШЕСТ 
МЕСЕЦА! 

Дата на издаване: 23.02.2016 г. 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА 
СЪДИМОСТ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО: 

(РОВ МОЛЛОВ И ВАК 
ЕГН/ЛНЧ: 72Р 
РОДЕН(А): гр. София общ. Столична обл. 

София 
ГРАЖДАНСТВО: България 
НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София 

ЖК ЛЮЛИН БЛ.609 
МАЙКА: МАРИАНА? > ШЕЙРЕТОВА 
БАЩА: ХРИСТОФОР * МОЛЛОВ 

НЕ Е ОСЪЖДАНО 

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЗОП 

Служител Бюро Съдимост: j • • ash ia •«•.'J* 

Р А й о н е н с ь д 

п т j . * i j i j f i i j I 
На 14.6.20Иг7"ТГбрГНинова—1 

помощник-нотариус дри Мила Енева 
Нотариус в район - Районен съд - София 
Per. № 140 на Нотариалната Камара, удостоверявам 
верността на този препис, снет от: 
на официален (частен) документ, представен ми от: 
ВАЛЕНТИН )В ГРИГОРОВ ЕГН 

с местожителство в гр. (с.) 
като в първообраза нямаше зачер: 
поправки и други особености. 

Рег.№ 7059 

Помощник-Нотариус: 

инова/ 

П Ч У 7 / ~ 1 

Стр. 1/1 
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