ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ОФЕРИРАНЕ
за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена
поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Предмет на обществената поръчка
Предметът на обществената поръчка е: «Зимно поддържане и снегопочнстване на
общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм
2. Обхват на обществената поръчка
Подготовка за експлоатация при зимни условия ,опесъчаване и снегопочистване на общинска
и републиканска пътна мрежа на територията на Община Вълчедръм , включваща:

-Участъците от общинска пътна мрежа са както следва:
Път № IV 81818 --Ш -818-Разград-Златия-Ш-818 - дължина 6,6 км; Път№ IV 13312 -Ш-133Мокреш-Ботево-Ш-818-дължина 7,3 км; Път № IV 13302 - Бъзовец - III -133 - дължина 8,2 км; Път
№ IV 81813 - отклонение Игнатово - дължина 1,7 км. Обща дължина-23.8 км.
Участъците от Републиканска пътна мрежа в чертите на гр. Вълчедръм както следва: РП III133" Гр. ОПУ-Враца-Вълчедръм-Мокреш-Лом - дължина 2.499 км; РП 111-818 "Долно ЦеровенеВълчедръм-Долни Цибър"- дължина 4,051 км; Обща дължина: 6.55 км.
3. Място и срок за изпълнение на поръчката
3.1. Място: Път № IV 81818 -Ш-818-Разград-Златия-Ш-818 - дължина
6,6 км;
Път № IV 13312 -Ш-1 ЗЗ-Мокреш-Ботево-Ш-818-дължина 7,3 км;
Път № IV 13302 - Бъзовец - Ш -133 - дължина 8,2 км;
Път № IV 81813 - отклонение Игнагово - дължина 1,7 км. Обща дължина-23.8 км.
4.1.
Участъците от Републиканска пътна мрежа в чертите на гр. Вълчедръм както
следва:
РП III-133" Гр. ОПУ-Враца-Вълчедръм-Мокреш-Лом - дължина
2.499 км;
РП III-818 "Долно Церовене-Вълчедръм-Долни Цибър"- дължина
4,051 км; Обща дължина: 6.55
км.
3.2. Срок: Срокът за изпълнение на поръчката е зимен сезон 2017-2018 г

4. Прогнозна стойност на обществената поръчка – 52 000.00. лв без ДДС/ петдесет
и две хиляди./ , 62 400.00 лв. шестдесет и две хиляди и четиристотин лв ) с ДДС
5. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез
профила на купувача на община Вълчедръм до документацията за обществената поръчка от
датата на публикуване на обявата на сайта на община Вълчедръм- Профил на купувача:
www.valchedram.com
II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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Подготовката на общинската пътна инфраструктура обхваща почистването на
банкетите на общинските пътища от наноси от пръст и пясък,изсичането на храсти и малки
дървета ,с
които са обрасли банкетите на пътищата и пречат за нормалното
снегопочистване и водят до образуване на снегонавявания.
Подготовката на общинската пътна инфраструктура обхваща и доставка и складиране
на инертни материали за опесъчаването на опасните участъци от пътищата
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 нормално протичане ва движението по пътищата и за предпазване от
образуване на снегонавявания и заледяване
Несвоевременното почистване на снега води до неговото уплътняване под
действието на автомобилите и образуване на снежно- 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 Вълчедръм, 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 АПИ, 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;
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 » 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;
 Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 год. за поддържане и текущ ремонт на 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 по договора след подаване на съобщение 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. Минимални изисквания към участниците
Участникът да разполага с необходимата техника (собствена или наета) - за изпълнение на
поръчката.
- 1 броя пясъкоразпръсквач със снегоринна уредба
- 1 брой товарен автомобил
- 2 броя тежки машини със снегоринна уредба
- 1 брой Комбиниран багер-товарач
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 31.04.2018г

Приемане на извършената работа.
Извършените дейности по снегопочистването и опесъчаването се предават от
изпълнителя на възложителя с двустранно подписан протокол придружен от първични
протоколи за извършените видове дейности,подписании от съответните кметове на
населените места и представител на изпълнителя
6.2. Възложителят има право да откаже да приеме всички или отделни дейности, ако
открие съществени недостатъци. В този случай се съставя протокол за установените
недостатъци, в който подробно се описват всички констатирани недостатъци и се дават
указания на изпълнителя да ги отстрани.
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