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ул.”България” 
ул.”Фердинанд Дечев” 

ул.”Възраждане” 
Зона 5 - Между ул.”България” 

ул.”Патриарх Евтимий” 
ул.”Епископ Евгени Босилков” 

ул. „Любен Каравелов” 

4 147 

Обособена позиция 
№4 

Зона 6 - южно от ул.”Христо Ботев” и
ул.”Майор Кочев” 

източно от ул.”Патриарх Евтимий” и 
ул.”България” 

район на Автогара 
сметище „Хеленга” 

ж.к. „Димум” 
район „Лозенец” 

10 000 

Обособена позиция 
№5 

Зона 7 - с. Бяла вода 
 

 
 
 
 

Обособена позиция 
№6 

Зона 8 - с.Кулина вода 
 

 
 
 
 

 
Зона 9 - Общинска пътна мрежа - 

разклон до с.Кулина вода 
 

5 800 

Обособена позиция 
№7  

Зона 10 - Общинска пътна мрежа - 
разклон за с. Татари, с.Петокладенци 

до границата със с.Стежарово 
 

9 800 

 
 
                 3. Описание на предмета на поръчката. 
 

В дейностите по зимно пътно поддържане и снегопочистване в община Белене, 
предмет на публичната покана, се включват почистването на сняг и опесъчаване (само за 
пътища от общинската пътна мрежа) със съответната техника, осигурена от изпълнителя, на 
улиците в населените места с. Бяла вода, с.Кулина вода и гр. Белене,  Община Белене и 
общинската пътна мрежа, през експлоатационен сезон 2014-2015 г. 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). 
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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. 

За обособени позиции 1,2,3,4,5 и 6, които включват райони с улична пътна мрежа от 
гр.Белене, с Кулина вода и с.Бяла вода, се предвиждат дейности по отстраняване на снега от 
цялата ширина на пътното платно, осигурявайки проходимост за безпрепятствено и 
безопасно движение на превозни средства. За Обособена позиция 7, включващи IV-токласна 
общинска пътна мрежа, освен снегопочистване се предвиждат и дейности по опесъчаване, по 
заявка на Възложителя, като доставката на материали - пясък и др. е задължение на 
изпълнителя. 

Дейности по опесъчаване се предприемат при заледено платно за движение с цел 
осигуряване на  условия за безопасност на движението. 

 
Възложителят заявява всяка възникналата необходимост от предприемане на 

дейстивия по снегопочистване и/или опесъчаване, 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 поръчка.  
             

Услугите, предмет на поръчката, се извършват от Изпълнителя със собствена или 
наета с договор специализирана техника, както и правоспособни лица, при осигуряване на 
средства за денонощна комуникация. 
 За зони 9 и 10 съответните изпълнители доставят и осигуряват пясък за осъществяване 
на дейностите и по опесъчаване. 

 
4. Прогнозна стойност на обществената поръчка. 

 
Прогнозната стойност на поръчката за всички обособени позиции взети заедно, е до 
66 000.00 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 посочените дейности: до 30.04.2015 г. 
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6. Критерий за оценка на офертите.  

  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 от 30 /тридесет/ календарни дни след 

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

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

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.; 
 
1.3. Специализирана техника /машини/ за изпълнение на Обособена позиция № 3: 
- трактор ТК 80 или еквивалент – мин. 1 бр.; 
 
1.4. Специализирана техника /машини/ за изпълнение на Обособена позиция № 4: 
- трактор ТК 80 (за Зона 5) или еквивалент, трактор ТК 80 или трактор Т 150 или 

еквивалент (за Зона 6) - мин. по 1 брой за всяка от зоните; 
 
1.5. Специализирана техника /машини/ за изпълнение на Обособена позиция № 5: 
- трактор ТК 80 или трактор Т 150, или еквивалент - мин. 1 брой; 
 
1.6. Специализирана техника /машини/ за изпълнение на Обособена позиция № 6: 
- трактор ТК 80 или трактор Т 150, или еквивалент - мин. 1 брой 
 
1.7. Специализирана техника /машини/ за изпълнение на Обособена позиция № 7: 
- трактор К700 или трактор Т150, или еквивалент с лека и тежка снегоринна 

дъска – мин. по 1 брой за всяка от зоните на обособена позиция №1 (Зона 9 и Зона 10);  
 

За доказване на техническите възможности, участниците трябва да представят списък 
на техническото оборудване, с което разполагат за изпълнение на обществената поръчка, 
придружен от копия от регистрационни талони, контролни талони за извършени годишни 
технически прегледи и договори за наем/лизинг или друг документ доказващ, че участникът 
разполага с такова. 
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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 от застрахователна полица от 
сключена застраховка “Гражданска отговорност”, валидна към датата на отваряне на 
подадените оферти. 

 
3. Участниците трябва да разполагат с лица, за изпълнение на поръчката, 

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

техническите лица от състава, участващ в изпълнението на обществената поръчка – 
квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, 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 трябва 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 /Образец № 

2/; 
2.4.Ценово предложение - представя се за всяка позиция по отделно /Образец №3/; 
2.5.Списък  на разполагаемото /собствено или наето/ техническо  оборудване,  

необходимо за изпълнение на поръчката - 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 заверено копие от 
договор за наем, със срок не по-малък от срока на изпълнение на обществената поръчка; 

2.6. Списък на правоспособните лица които ще участват при изпълнение на поръчката 
- представя се за всяка позиция по отделно /Образец № 5/. 
 

Документите, които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от 
участника с подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала”. 

Когато участникът декларира, че при изпълнение ще използва подизпълнители, за 
всеки от подизпълнителите се представят необходимите документи, съобразно дела и вода на 
извършваните дейности. 
 

3. Попълване и представяне на офертите 
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3.1.Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в настоящата Публична покана.  
3.2.Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти не се приемат.  
3.3.Офертата се подписва от законния представител на участника или от надлежно 

упълномощено лице, като в офертата се прилага пълномощното. 
3.4.Всички документи и приложения в офертата се заверяват с подпис на законния 

представител на участника или упълномощеното лице, гриф „Вярно с оригинала” и мокър 
печат. 

3.5.Документите по т.III.2 се представят подредени и скрепени неподвижно в папка, 
която се поставя в запечатан и непрозрачен плик, върху който се изписва: До Община Белене, 
ул.”България” № 35, област Плевен, гр. Белене, пк. 5930, за участие в процедури по публична 
покана, при условията и реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет: “Зимно поддържане и 
снегопочистване сезон 2014/2015 г., на общинска пътна мрежа и улици в с.Бяла вода, 
с.Кулина вода и гр.Белене, Община Белене, Обособена позиция № ……….. Върху плика се 
посочва и наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон. 
 

4. Място и срок за подаване на оферти 
 

4.1.Офертите следва да бъдат представени до 17.00 часа на 04.12.2014 г., в Община 
Белене, административна сграда стая 22, адрес: гр. Белене, ул. „България“ №35 лично от 
законният представител на заинтересованото лице, чрез упълномощено лице или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка или с куриер. 

4.2.При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ.  

4.3.Оферта, изпратена по пощата или куриер, трябва да е постъпила реално до крайния 
срок, определен за приемане на офертите, без да се зачита пощенско клеймо или дата на 
изпращане по разписката от куриера. Оферта, представена или получена след изтичане на 
крайния срок или в незапечатан, прозрачен или разкъсан плик не се приема и се връща 
незабавно. 
 

IV.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 
 

1.Разглеждане, оценка и класиране  на офертите. 
 
Разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия по чл.101г от ЗОП, 

определена от Възложителя. След получаване на офертите лицата, определени от 
Възложителя представят декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП. 

Офертите, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, 
подлежат на оценка и класиране по критерия „Икономически най-изгодна оферта”. 
Длъжностните лицата съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се 
представя на Възложителя за утвърждаване. Протокол от работата на комисията се изпраща 
на всички лица, подали оферта, като в същия ден на изпращането му се публикува и в 
Профила на купувача. 

 
2. Място, ден и час за отваряне на офертите по чл. 101г, ал. 3 от ЗОП – 05.12.2014 г. 

от 10 часа в зала № 26 на Община Белене, ул.”България” № 35. 
 




