
                                                                      
 
 
  

                                                                                                                   

Стр.1 от 7 
 

 
  

     ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
гр. Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 

e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://belene.bg 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 

Във връзка с необходимостта от определяне на изпълнител на снегопочистване на 
улици в гр.Белене, Община Белене, през експлоатационен сезон 2014-2015 г., при условията и 
реда на глава осма "а" от ЗОП и чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП, всички заинтересовани лица могат да 
представят оферта. 
 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

1.Обект: 
 

Обект на настоящата публична покана по смисъла на чл.3 ал.1 от ЗОП е 
предоставяне на услуга.  

 
2. Предмет: 
 Предметът на публичната покана е: “Снегопочистване през сезон 2014/2015 г., на 

улици в гр.Белене” по 2 обособени позиции: 
 

Обособена позиция Описание 
Дължина на 

уличната мрежа 
в м. 

Зона 1 - южно от ул. „Възраждане” 
западно от ул. „България” 

Гробищен парк 
Входна артерия 
Промишлена зона 

6 661 

Обособена позиция 
№1 Зона 2 - северно от ул.”Възраждане 

западно от ул.”Гео Милев” 
околовръстно „Запад” 

път до пункт „Гранична полиция” 
сметище „Кода лак” 

5 118 

Обособена позиция 
№2 

Зона 3 - северно от ул.”Фердинанд 
Дечев” 

източно от ул.”Гео Милев” 
западно от ул.”България” и 

ул.”Митническа” 
 

4 746 
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                  3. Описание. 
  

В дейностите по снегопочистването на улици по съответните зони в гр. Белене, предмет на 
публичната покана, се включват почистването на сняг със съответна техника, осигурена от 
изпълнителя на услугата, през експлоатационен сезон 2014-2015 г. и по заявка на Възложителя. 

 
Снегопочистването обхваща дейности по своевременно, бързо и качествено отстраняване на 

снега от пътното платно, осигурявайки проходимост на пътищата за безпрепятствено и безопасно 
движение на превозни средства. Настилката трябва да бъде почистена минимум при двупосочно 
движение с възможност за разминаване на две насрещно движещи се моторни превозни средства 
(МПС). 

Снежните маси се разчистват по цялата ширина на пътното платно, чрез последователно 
изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите, като натрупаните отстранени снежни маси не 
трябва да намаляват видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища.  

При почистването на снега да се запазват подходите към второстепенни пътища и улици, 
обществени, производствени сгради и площади, обръщайки се специално внимание на уличните 
противопожарни хидранти, съоръжения от електропреносната, водоснабдителната и канализационна, 
съобщителна инфраструктури, както и на всички благоустройствени съоръжения, настилки, бордюри, 
сгради, елементи на вертикалната пътна маркировка, разположени в границите на почистваните 
пътища. 

 
Възложителят заявява всяка възникналата необходимост от предприемане на дейстивия по 

снегопочистване, чрез телефонно обаждане на изрично посочени в договора телефонни номера от 
изпълнителя.  

 
Изпълнителят е длъжен да осигури по време на извършването на всички дейности по зимното 

поддържане: 
1. Безопасността на автомобилното движение като спазва Закона за пътищата, Закона за 

движение по пътищата и Правилника за приложение на закона за движение по пътищата; 
2. Безопасността на работещите по зимното поддържане, както и спазването на всички 

изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 
            3. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди на трети лица при 
причиняване на пътно – транспортни произшествия (ПТП) по време на изпълнение на дейностите, 
предмет на настоящата публична покана.  
             

Услугите, предмет на поканата се извършват от Изпълнителя със собствена или наета от него 
специализирана техника, както и правоспособни лица, при осигуряване на средства за денонощна 
комуникация. 
  

4. Прогнозна стойност. 
 
 Прогнозната стойност на услугата по настоящата публичната покана ведно със общата 
стойност на изплатеното по договорите за всички обособени позиции по публична покана с 
уникален код (ID№) в ПОП 9037879/09.01.2015г., взети заедно, е максимум до 65 999.99 лева без 
вкл. ДДС, максималният стойностен праг на публичната покана за услуги по чл.14 ал.4 т.2 от 
ЗОП. 
 

   5. Срок за изпълнение на дейностите: до 30.04.2015 г. 
 
6. Критерий за оценка на офертите.  
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  Класирането на офертите се извършва на база комплексна оценка на офертите, съобразно 
приложената в настоящата публична покана Методика за оценка, като избраният критерий е 
Икономически най-изгодна оферта (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП). 

 
   7. Начин на плащане. 
 
Плащането ще се извършва по банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след 

подписване на всеки акт за извършена работа /„Протокол за извършена обработка”/ и след 
представяне на фактура от страна на изпълнителя. 
 

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. Техническото оборудване, с което трябва да разполага участникът за изпълнение на всяка 
от обособените позиции е:  
 

1.1. Специализирана техника /машини/ за изпълнение на Обособена позиция № 1: 
- трактор ТК 80 или трактор Т 150, или еквивалент - мин. по 1 брой за всяка от зоните на 

обособена позиция №1 (Зона 1 и Зона 2); 
 
1.2. Специализирана техника /машини/ за изпълнение на Обособена позиция № 2: 
- трактор ТК 80 или трактор Т 150, или еквивалент – мин. 1 бр.; 
 

 
За доказване на техническите възможности, участниците трябва да представят списък на 

техническото оборудване, което ще е на тяхно разположение за изпълнение на услугата, придружен 
от копия от регистрационни талони, контролни талони за извършени годишни технически прегледи и 
копие от документ, удостоверяващ, че то ще е на разположение на участника за срока на действие на 
договора за изпълнение на настоящата услуга - в случай, че същото не е собственост на участника. 

В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то той трябва да 
докаже разполагаема техника за всяка една обособена позиция, за която участва по отделно. 
 

2. Застраховка “Гражданска отговорност” 
За всяка от машините /превозно средство/, декларирани от участника в списъка на 

техническото оборудване, е необходимо да се представи копие застрахователна полица от сключена 
застраховка “Гражданска отговорност”, валидна към датата на отваряне на подадените оферти. 

 
3. Участниците трябва да имат на разположение правоспособни лица, за изпълнение на 

услугата, осигурявайки сменен режим на работа (денонощен) при необходимост.  
 
Спазването на това изискване се удостоверява чрез представяне на списък на правоспособните 

лица, които ще участват в изпълнението на услугата, с телефони за денонощна комуникация.  
 

III.ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 
 
1.Срок на валидност на офертите – не по-малко от 60 /Шестдесет/ календарни дни,  

след крайния срок за получаване на офертите. 
2.Съдържание на офертите 

            Всяка оферта следва да съдържа: 
2.1.Административни сведения за участника /Образец № 1/; 
2.2.Заверено копие на документ за регистрация на участника по ЗДДС  или оригинал на 

декларация свободен текст, че същия не е данъчно задължено лице по този закон; 
2.3.Техническо предложение - представя се за всяка позиция по отделно /Обр. № 2/; 
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2.5.Списък  на техническо  оборудване /собствено или наето/,  което се предвижда да се 

ползва от участника при изпълнение на услугата - представя се за всяка позиция по отделно 
/Образец № 4/, придружен от заверени копия на регистрационния талон, контролен талон за 
извършен годишен технически преглед и валидна застраховка „Гражданска отговорност” за всяка от 
машините/ превозните средства, посочени в списъка. Когато посоченото техническо оборудване не е 
собственост на участника, към офертата се прилага заверен документ, удостоверяващ, че то ще е на 
разположение на участника за срока на действие на договора за изпълнение на настоящата услуга; 

2.4.Ценово предложение - представя се за всяка позиция по отделно /Образец №3/; 

2.6. Списък на правоспособните лица които са ангажирани при изпълнение на услугата - 
представя се за всяка позиция по отделно /Образец № 5/. 
 

Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти не се приемат. 
Непредставяне на някои от гореизброените документи или неизпълнение на указано условие, може да 
доведе до отстраняване на участника в процедурата. 
 

3. Представяне на офертите 
 
3.5. Документите и попълнените образи по т.2.1 до т.2.6 се представят в запечатан и 

непрозрачен плик(оферта), върху който плик се изписва: До Община Белене, ул.”България” № 35, 
област Плевен, гр. Белене, за участие в процедура по публична покана, при условията и реда на глава 
осма „а” от ЗОП, с предмет: “ Снегопочистване през сезон 2014/2015 г., на улици в гр.Белене", 
Обособена позиция № ……….. Върху плика се посочва и наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, лице за контакт, и по възможност - телефон, уебсайт, електронна поща.  

 
4. Място и срок за подаване на оферти 

 
4.1. Оферти се получават най-късно до 17.00 часа на 20.01.2015 г., в Община Белене, стая 22, 

адрес: гр. Белене, ул. „България“ №35. Оферта, представена или получена след изтичане на крайния 
срок или в незапечатан, прозрачен или разкъсан плик не се приема и се връща незабавно на 
приносителя. 
 

IV.ПОЛУЧАВАНЕ, ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 
ОФЕРТИТЕ.  
 

1.Получаване, отваряне, разглеждане, оценка и класиране  на офертите. 
 
Получаването, отварянето, разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от 

комисия по чл.101г от ЗОП, назначена от Възложителя. След получаване на офертите членовете на 
комисията, представят декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2−4 от ЗОП. 

Офертите, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, подлежат на 
оценка и класиране от Комисията по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.  

 
2. Място, ден и час за отваряне на офертите - отварянето на получените оферти ще се 

състои на 21.01.2015г. от 10ч. в зала 26 на Община Белене по реда на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП. 
Комисията съставя протокол по реда на чл.101г ал.4 изречение първо от ЗОП. Протоколът се 
представя на Възложителя за утвърждаване, след което се изпраща на в един и същи ден участниците, 
и в същия ден на изпращането му до тях се публикува и в Профила на купувача при условията на 
чл.22 б ал.3 от ЗОП.  
 
             
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
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Text Box
Заличено с/но чл.4 и чл.23 от ЗЗЛД
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Text Box
Заличено с/но чл.4 и чл.23 от ЗЗЛД
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Text Box
Заличено с/но чл.4 и чл.23 от ЗЗЛД




