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            ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

“ДОСТАВКА НА СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАТЕРИАЛИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА 

ОБЩИНА ВРАЦА” 
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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на стандартни пътни знаци и 

материали по организация и безопастност на движението за нуждите на Община 

Враца”, която се възлага по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и Глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП). 

 Предмета на поръчката включва подобряване състоянието, безопасността и 

функционалността на улиците, тротоарите, предпазни огради и парапети, пътна 

сигнализация и маркировка, изправността на светофарните уредби. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЯТА 

 Използваните материали и съответните компоненти, оформящи крайния 

продукт, трябва да отговарят на изискванията БДС1517/2006Гг.,БДС  EN 12899 -

1/2008г. и/или еквивалентно, и да се придружават от сертификати за качество от 

производителя. 

 Изделията трябва да се придружават от инструкции за монтаж,  поддържане  и 

съхранение  в склад. 

 Сертификат за съответствие на използваното светлоотразително фолио, 

придружен с Протокол от изпитване на Акредитирана лаборатория на готовия продукт. 

 Каталог на произвежданите знаци в собствени производствени бази /за 

производители/. 

   ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И СРОКОВЕ 

 Срок на изпълнение на поръчката – 12 месеца; 

 Срок на изпълнение на отделната заявка – до 15 работни дни от подаване на 

конкретната заявка; 

 Доставката на материалите ще се осъществява поетапно съгласно указанията на 

Възложителя поетапно чрез предварителни писмени заявки - / факс, e - mail и др. /  

 Гаранционен срок - минимум 3год. 

 

 НОРМАТИВНА БАЗА 

 Закон за движение по пътищата. (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г. .) 

 ППЗДП(обн., ДВ, бр. 25 от 1996 г.; попр., бр. 72 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 32 от 

2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 34, 44 и 53 от 2008 г. и бр. 45 от 2009 г.) 

 Наредба № 18 от 2001г. на МРРБ – „Сигнализация на пътищата с пътни знаци”. 

 Закон за техническите изисквания към продуктите. 

 Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти. 

 Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от 

светлоотразителни материали на "АПИ” - 2010 год. 

 БДС 1517 от 2006г. — „Пътни знаци, размери и шрифт” и/или еквивалентно ; 

 БДС ЕN 12899-1 от 2008г.- „Неподвижно закрепени пътни знаци” и/или 

еквивалентно. 

 


