ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, при условията на чл. 186 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:
Обект и предмет на поръчката
Обектът на настоящата поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП е услуга.
Предметът на поръчката е: „Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на
общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2019/2020 г.“
Подготовка за експлоатация при зимни условия (опесъчаване) на общинска пътна
мрежа на територията на Община Монтана, включваща:
1.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2.

Клас и №
на пътя
ІV - 10017
ІV - 10239
ІV - 10240
ІV - 10243
ІV - 11216
ІV - 11222
ІV - 11226
ІV - 81053
ІV - 81054
ІV - 81057
МП
МП
МП
МП
МП
МП
Пътна връзка
МП

Наименование на пътя

Николово - Белотинци
Отклонение Г. Церовене
Отклонение Расника
Жеравица
Смирненски - Г. Белотинци
Славотин - Клисурица – І-1 (Е79)
Отклонение Войници
Отклонение Безденица
ІІ-81 - Габровница
Славотин - Долна Рикса - Клисурица
І-1 - Смоляновци
І-1 - Винище
І-1 - Горна Вереница
І-1 - Долна Вереница
І-1 - Крапчене
І-1 - Трифоново
Пътна връзка І-1 - Сумер
ІІІ-112 - Кошарник - ІІ-81

Дължина
км
+000
+000
0
–6
6.000
0+000 – 1+200
1.200
+000
+800
0
–1
1.800
+000
+600
0
–1
1.600
12+400 – 16+900
4.500
0+000 – 8+700
8.700
0+000 – 2+000
2.000
+000
+400
0
–3
3.400
0+000 – 3+400
3.400
+000
+830
0
–7
7.830
+000
+900
0
–0
0.900
0+000 – 0+600
0.600
+000
+500
0
–1
1.500
0+000 – 1+600
1.600
+000
+100
0
–1
1.100
0+000 – 1+200
1.200
+000
+900
0
–0
0.900
0+000 - 2+100
2.100
Всичко:
50.330
Участък

Прогнозна стойност на поръчката
Прогнозната стойност на поръчката е до 70 000 лв. без ДДС.

Място и срок за изпълнение на поръчката
Изпълнителят трябва да извършва дейности по зимно поддържане и снегопочистване
на четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Монтана.
Срок за изпълнение на настоящата поръчка е за периода от 01.12.2019 г. до 31.03.2020
г. и в зависимост от метеорологичните условия и нуждата от зимно поддържане.
3.

Техническо описание на поръчката
Техниката, с която ще се извършва услугата, трябва да бъде в добро техническо състояние и да бъде оборудвана за зимно поддържане.
Общата дължина на пътната мрежа подлежаща на зимно поддържане и снегопочистване е 50.33 км.
Снегопочистването на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на
снега от пътното платно. То трябва да се извършва своевременно, бързо и качествено и да
осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от
образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега
води до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно4.
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ледени пластове върху настилката.
Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Изхвърленият
сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища,
където опасността от това е най-голяма.
Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на
снега от оста на пътя към банкетите.
При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното
платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за движение. Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение се извършва
след спиране на снеговалежа.
При почистването на снега да се запазват подходите към второстепенни пътища и улици, обществени, производствени сгради и площади; специално внимание да се отделя на
уличните противопожарни хидранти, съоръжения от електропреносната, водоснабдителната,
канализационната, съобщителната и др. инфраструктурни и съобщителни мрежи и съоръжения.
Недопустими са всички методи на почистване, които нарушават безопасността на работата, увреждат чужда собственост или са неудобни за гражданите. Също така изпълнителят е
длъжен да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (електропреносни мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички благоустройствени съоръжения, настилки
бордюри, сгради (обществени или частна собственост), елементи на вертикалната пътна маркировка и др. разположени в границите на почистваните пътища.
Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното влияние на
зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването се постига чрез опесъчаване.
В дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на
Община Монтана, предмет на публичната покана, се включват почистване на сняг, опесъчаване със съответната техника на пътища от общинската пътна мрежа, подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия, както и поддържането на непрекъсната проходимост и безопасно движение на пътните превозни средства през зимния период.
Качеството на извършените работи трябва да отговаря на изискванията на:
» Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, одобрени от Изпълнителния Директор на НАПИ през 2009 г. публикувани на интернет страницата на AПИ, дял
„Зимно поддържане”;
» Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда на осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия;
» Закон за опазване на околната среда и подзаконова нормативна уредба към него;
» Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконова нормативна уредба към него;
» Закон за пътищата и подзаконова нормативна уредба към него;
» Закон за движение по пътищата;
» и други приложими към предмета на поръчката.
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и на работещите по зимното поддържане по време на извършването на всички
дейности, както и спазването на всички изисквания на Закон за здравословни и безопасни
условия на труда.
Изпълнителят е длъжен да следи за метеорологичните условия и да започне изпълнение
на задълженията си своевременно или при подаден сигнал от страна на упълномощено от
Възложителя лице. Времето за реакция е 1 час след подаване на сигнал от Възложителя или
упълномощено от него лице до Изпълнителя.
5.

Критерий за оценка
2

Класирането на офертите по предмета на поръчката се извършва на база „най-ниска
цена“.
Цената за снегопочистване се изчислява на база цена на един машиночас на снегопочистващата техника.
Цената за опесъчаване се изчислява на база цена на линеен километър пътна мрежа.
Предложената цена е крайна и включва всички разходи, направени от участника за извършване на услугата.
Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е минимум 90 (деветдесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до момента на сключване на договор с определения за изпълнител.
6.

Минимални изисквания към участниците
Участникът да разполага с необходимата техника (собствена или наета) – за изпълнение на поръчката:
- Механизирана техника/камион за снегопочистване – 4 броя;
- Механизирана техника/камион за опесъчаване – 1 брой;
За доказване на това изискване участникът трябва да представи декларация – списък на
техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на услугата, придружена с документи, доказващи наличието на описаното оборудване – заверени копия на документи за
собственост, договори за наем/лизинг или други еквивалентни документи, както и заверено
копие на свидетелство за регистрация на всяка машина и заверени копия на доказателства за
техническата им изправност.
При договор за наем на техниката срокът на действие не може да е по-рано от
31.03.2020 г.
7.

Съдържание на офертата
 Опис на представените документи, подписан от участника – Образец №1.
 Представяне на участника – Образец №2.
 Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата
обществена поръчка (ако е приложимо). Пълномощното следва да съдържа всички данни на
лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното
лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.
 Заявление за участие – Образец №3.
 Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението –
заверено от участника копие (ако е приложимо).
 Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите задължения (ако е приложимо).
 Доказателство/а за поетите от третите лица задължения (ако е приложимо).
 Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №4.
 Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Образец №5.
 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако е приложимо).
 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител такива – Образец №6.
 Декларация за съгласие, за участие като трето лице – Образец №7.
 Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки – Образец №8.
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – Образец №9.
 Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Образец №10.
 Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя – Образец №12.
 Ценово предложение – Образец №13.
8.
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 Други (по преценка на участника).
Изисквания към документите
Всички документи трябва да са:
» Заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и свеж печат, освен
документите, за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им;
» Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителна
власт, посочени в удостоверението за актуално състояние или от изрично упълномощени за
това лица; Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно
за изпълнението на такива функции;
» Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език;
» Ако в предложението са включени документи и референции на чужд език, то следва
да са придружени от превод на български;
» По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания
или корекции.
9.

Подаване на оферти
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Дейности по зимно
поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2019/2020 г.“ на ръка всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч. или се изпраща по
пощата на адрес: 3400 Монтана, ул. Извора №1, Община Монтана.
10.
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