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Документацігита  за  vчастие  в  процеду рата  съ ;държа : 

Обява  
Указания  за  подготовка  на  офертата . Изисквания  към  участниците . 
Методика  за  оценка  на  офертите . 
Техническа  спецификация  и  пълно  описание  на  предмета  на  поръчката  
Приложения : 	 . 

1. Опис  на  представените  документи  по  чл . 47, ал . 3 ППЗОП  - образец  N21; 

2. Оферта  - образец  Ns 2; 
3. Декларация  във  връзка  с  чл .3, т .8 от  Закона  за  икономическите  и  

финансовите  отношения  с  дружествата , регистрирани  в  юрисдикции  с  преференциален  
данъчен  режим , свързаните  с  тях  лица  и  техните  действителни  собственици  - образец  

~ №  3, 
4. Декларация  за  съгласие  с  клаузите  на  приложения  проект  на  договор  по  

чл . 39, ал . 3, т . 1, буква  „в " от  ППЗОП  - образец  Ns 4; 
5. Декларация  за  срока  на  валидност  на  офертата  по  чл . 39, ал . 3, т. 1, буква  

„г" ППЗОП  - образец  Ns 5; 
6. Декларация , че  при  изготвяне  на  офертата  са  спазени  задълженията , 

свързани  с  данъци  и  осигуровки , опазване  на  околната  среда , закрила  на  заетостта  и  
условията  на  труд  - попълва  се  образец  Ns 6; 

, 7. 	Декларация  по  чл . 101, ал . 11, във  връзка  с  чл . 107, т . 4 ЗОП  за  липса  на  
свързаност  с  друг  участник  - образец  Ns 7; 

8. Декларация  по  чл .97, ал .5 от  ППЗОП  за  обстоятелствата  по  чл .54, ал.1, 
т .1, т .2 и  т :7 от  ЗОП  — образец  Ns 8; 

9. Декларация  по  чл .97, ал .5 от  ППЗОП  за  обстоятелствата  по  чл .54, ал .1, 
т .3, т .4 и  т .5 от  ЗОП  — образец  Ns 9; 

10. Декларация  по  чл .55, ал .1 от  Закона  за  обществените  поръчки  — образец  
N4 10 ; 

~ 	 11. 	Декларация  по  чл . 66, ал . 1 от  ЗОП  - образец  Ns 11; 
12. „Текническо  предложение " - образец  Ns 12; 
13. Ценово  предложение  - образец  N2 13; 
14. Декларация -списък  на  моторните  превозни  средства , с  които  участникът  

разполага  за  изпълнение  предмета  на  поръчката  — Образец  Ns 14, 
15. Проект  на  договор  — Образец  Ns 15; 
16. Списък  на  материалите , които  ще  се  използват  от  участника  срещу  

хлъзгане  и  обледяване  съгласно  изискванията  на  техническата  спецификация  на  
поръчката  - образец  Ns 16. 

17. ДЕКЛАРАЦИЯ  за  осигуряване  на  собствена , наета  или  позвана  на  друго  
правно  основание  покрита  материално -техническа  база  на  територията  на  община  
Кочериново  - Образец  Ns 17; 

18. Списък  на  персонала , който  ще  отговаря  за  изпълнението  на  поръчката  - 
Образец  Ns 18; 

19. Протокол  за  действително  извършени  услуги  - Образец  Ns 19; 
20. Констативен  протокол  за  извършени  работи  — Образец  Ns 20. 
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УКАЗАНИ .Я  ЗА  ПОДГС }ТОВКА  НА  ОФЕРТАТА  И  
ИЗИСКВАНИЯ  KЪ1VI цЧАСТНИЦИТЕ  

ЗА  УЧАСТИЕ  В  ПРОЦЕДУРА  ЧРЕЗ  СЪБИРАНЕ  НА  ОФЕРТИ  С  ОБЯВА  ПО  
ЗОП  ЗА  ИЗБОР  ИА  ИЗПЪЛИИТЕЛ  НА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С  ПРЕДМЕТ : 
„ЗИМНО  Л 'ОДДЪРЖАНЕ  - СИЕГОЧИСТЕНЕ  И  ОПЕСЪЧАВАИЕ  ИА  ПЪТИЩА  
ОТ  ОБЩИИСКАТА  IIЪТНА  МРЕЖА  ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН  СЕЗОИ  
2017/2018 ГОДИНА  В  OБ II.[ИНА  Kt?ЧFРИНОВО ". 

РАЗДЕЛ  I.ОБЩИ  УСЛUВИЯ  

А) Възложител  
Тези  указания  определят  правилата  за  подготовка  и  представяне  на  офертите  за  

участие  в  процедурата , като  условията  и  реда , при  които  ще  се  избере  изпълнител  на  
поръчката  е  съобразен  със  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП ). Процедурата  за  
възлагане  на  обществената  поръчка  дава  равни  възможности  за  участие  на  всички  
заинтересовани  лица , отговарящи  на  изискванията  на  Възложителя . 

Възложител  на  настоящата  процедура  за  избор  на  изпълнител  на  обществена  
поръчка , възлагана  по  реда  на  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП) е  Кмеrьт  на  
ОБЩИИА  КОЧЕРИНОВО , с  административен  адрес : гр . Кочериново , пл . "Трети  
март" Ns1, факс : 07053/2330; интернет  адрес :  www.ob-kocherinovo.b я ; 
Възложителят  обявява  настоящата  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  на  

основание  чл . 20, ал . 3, т .2 от  ЗОП  /обн . ДВ . бр .13 от  6.02.2016 г ., в  сила  от  15.04.2016 
г ./, и  във  връзка  с  Глава  двадесет  и  шеста  от  Закона  за  обществените  поръчки . За  
нерегламентираните  в  настоящите  указания  и  документацията  за  участие  условия  по  

" провеждането  на  процедурата , се  прилагат  разпоредбите  на  Закона  за  обществените  
поръчки  u ППЗОП , както  и  приложимите  национални  и  международни  нормативни  
актове , съобразно  с  предмета  на  поръчката . 
Възложителят  предоставя  пълен  достъп  до  документацията  по  електронен  път , 
която  е  публикувана  на  интернет  адрес :  www.ob-kocherinovo.b я  

Б ) УСЛОВИЯ  3А  УЧАСТИЕ  
В  случай , че  участникът  участва  като  обединение  (консорциум ), което  не  е  

регистрирано  като  самостоятелно  юридическо  лице , трябва  да  представи  копие  на  
договора  (споразумението ) за  обединение , в  което  е  посочен  представляващия  
обединението , който  ще  носи  отговорност  за  изпълнение  на  поръчката , ще  осъществява  
контактите  с  възложителя  и  подписва  документите  по  изпълнение  на  поръчката , а  
когато  в  договора  не  е  посочено  лицето , което  представлява  участниците  в  
обединението , следва  да  представи  и  документ , подписан  от  лицата  в  обединението , в  
който  се  посочва  представляващият . Не  могат  да  се  правят  промени  в  състава  на  
обединението  по  време  на  изпълнение  на  договора . 

В  процедурата  едно  физическо  или  юридическо  лице  може  да  участва  само  в  
едно  обединение . Когато  участникът  в  процедурата  е  обединение , което  не  е  
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юридическо  лице , Единен  идентификационен  код  по  чл. 23 от  Закона  за  rьрговския  
регисrьр , БУЛСТАТ  и/или  друга  идентифицираща  информация  в  съответствие  със  
законодателството  на  държавата , в  която  участникът  е  установен  и  Декларация  по  по  
чл .54, ал .1, т .1-5 и  т .7 от  ЗОП  се  представят  от  всяко  физическо  или  юридическо  лице , 
включено  в  обединението . 

В  случай , че  избраният  за  изпълиител  на  обществената  поръчка  е  обединение  от  
физически  и/или  юридически  лица , при  сключване  на  договора  за  изпълнение  на  
поръчката , обединението  следва  да  бъде  регистрирано  като  гражданско  
(неперсонифицирано ) дружество  като  представи  копие  на  БУЛСТАТ .  

Лице , което  участва  в  обединение  или  е  дало  съгласие  и  фигурира  като  
подизпълнител  в  офертата  на  друг  участник , не  може  да  представи  самостоятелна  
оферта . 

~ . 	 Използване  капацитета  на  трети  лица  и  на  подизпълнители . 
На  основание  чл . 65, ал . 1 от  ЗОП  участникът  може  да  се  позовава  на  капацитета  

на  трети  лица  по  отношение  на  критериите , свързани  с  техническите  способности  и  
професионална  компетентност . Съгласно  чл . 65, ал . 4 от  ЗОП  третите  лица  трябва  да  
отговарят  на  посочените  критерии  за  подбор , за  доказването  на  които  участникът  се  
позовава  на  техния  капацитет , както  и  за  тяк  трябва  да  не  са  налице  основанията  за  
отстраняване  от  процедурата . Съответствието  с  критериите  за  подбор  се  доказва  с  
представяне  на  документи  за  третото  лице  (чл . 67, ал. 2 от  ЗОП). В  случай  че  
участникът  ще  използва  капацитета  на  трети  лица , той  трябва  да  докаже , че  ще  
разпдлага  с  техните  pecypcu, като  представи  документи  за  поетите  от  третите  лица  
задължения ; 

На  . основание  чл . 66, ал . 1 от  ЗОП  участникът  може  да  използва  
подизпълиител /и , като  следва  да  удостовери  това  в  офертата  си , както  и  дела  от  
поръчката , който  ще  му/им  възложи . В  този  случай  той  трябва  да  представи  
доказателство  за  поетите  от  подизпълнителя /ите  задължения . Съгласно  чл . 66, ал . 2 от  
ЗОП  подизпълиителите  трябва  да  отговарят  на  съответните  критерии  за  подбор  
съобразно  вида  и  дела  от  поръчката , който  ще  изпълняват , и  за  тяк  да  не  са  налице  
основания  за  отстраняване  от  процедурата . Съответствието  с  критериите  за  подбор  се  
доказва  с  представяне  на  документи  за  подизпълнителя /ите  (чл . 67, ал . 2 от  ЗОП ). 
Независимо  от  възможността  за  използване  на  подизпълнители  отговорностга  за  
изпълнение  на  договора  за  обществена  поръчка  е  на  Изпълнителя . 

От  участие  се  отстраняват  офертн , които  са  непълнн  нли  не  отговарят  на  
предварителко  определените  условия  в  тази  Документацня . 

В) Мотиви  за  избор  иа  процедурата . Прогнозна  стойност . 
Съобразно  изготвените  от  Община  Кочериново  разчети , максималният  

прогнозен  финансов  ресурс  за  дейносrга, предмет  на  настоящата  обществена  поръчка  е  
до  54 250.00 лв ./петдесет  и  четири  хиляди  двеста  и  петдесет  лева  / без  ДДС  за  
експлоатационния  сезон  2017/2018. Съгласно  разпоредбата  на  чл . 20, ал . 3, т .2 от  ЗОП , 
Възложителят  провежда  процедура , чрез  събиране  на  оферти  с  обява . Провеждането  на  
предвидената  в  ЗОП  процедура  гарантира  публичност  и  прозрачност  при  разходването  
на  финансовите  средства . 
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РАЗДЕЛ  II. ФИНАНСОВИ  УСЛОВИЯ . ЦЕИА  НА  ПОРЪЧКАТА  И  НАЧИН  ИА  
ПЛА IЦАНЕ : 

I. Цена  на  поръчката : 
1. Приблизителната  прогнозна  стойност  на  поръчката , за  целия  срок  на  изпълиение  

на  договора  е  определена  в  размер  на  54 250.00 лв ./петдесет  и  четири  хиляди  двеста  и  
петдесет  лева  / без  ДДС  . 

2.Стойносrга  на  поръчката  се  определя  в  лева  и  се  предлага  от  участника  в  
ценовото  му  предложение . 	 , 

З . В  цената  се  включват  всички  разходи , свързани  с  изпълнението  на  поръчката  в  
описания  вид  и  обхват  в  текническата  спецификация . Участник , предложил  цена , по- 

~ висока  от  прогнозната  стойност , ще  бъде  отстранен  от  участие  в  проце7дурата  на  
основание  чл . 107, т. 2, буква  „а" ЗОП , rьй  като  не  отговаря  на  предварително  
обявените  условия  на  поръчката . 

4. Предложените  цени  трябва  да  бъдат  в  лева  без  ДДС  и  с  ДДС , закръглени  до  
втория  знак  след  десетичната  запетая . Същите  следва  да  включват  всички  разходи  в  т .ч . 

за  снегочистене , опесъчаване  и  материали  за  опесъчаване  и  други  разходи  на  
Изпълиителя , свързани  изпълнението  на  предмета  на  договора . 

II. Начин  на  плащане : 
~ 1. Фннансиране : 

1.1. Финансирането  на  поръчката  се  осигурява  със  средства  от  бюджета  на  
Община  Кочериново  с  източник  на  финансиране  ЗДБРБ  за  2017-2018 г . 

2.Плащане : 
2.1. Заплащането  на  услугата  на  избрания  ИЗПЪЛНИТЕЛ  на  обществената  

поръчка  ще  става  по  банков  път , в  български  лева  и  при  условията  и  сроковете  описани  
в  проекта  на  договор  за  обществената  поръчка  и  при  следните  условия : 

2.1.1. Изпълнителя  предоставя  на  Възложителя  ежедневно  отчети  — пътни  листи , 
товарителници  и  други  за  действително  извършената  работата  от  специализирани  
снегоринни  машини  и  техника  за  опесъчаване  и  изразходвани  количества  пясък  или  
смес  за  опесъчаване  по  Образец  Ns 19. 

2.1.2. Отчитането  на  извършените  работи  става  по  маршрути , за  почистени  или  
опесъчени  пътни  учасrьци , в  километри  и  оферирани  единични  цени  за  съответния  
вид  услуга  и  използвана  техника . 
2.1.3. Приемането  на  извършената  работа  става  с  подписване  на  двустранни  

протоколи , подписани  от  Изпълнителя  и  Възложителя  или  от  упълномощени  от  него  
лица . 

2.1.4. Разплащането  на  действителио  извършените  видове  и  количества  работи  ще  се  
осъществява  след  възникнала  необходимост  от  почистване  и  извършено  почистване , но  
не  повече  от  един  път  месечно , след  представяне  на  Протоколи  — Образец  Ns 20 за  
извършените  видове  и  количества  работи  /количествени  сметки / с  посочване  на  датите , 
учасrьците  — маршрутите  и  количеството  изразкодвана  смес  за  опесъчаване , проверка  от  
служители  на  общинската  администрация  на  място  и  представяне  на  фактура . 

3 



~ 	 „Зимно  поддържане  - снегочистене  и  опесъчаване  на  пътища  от  Общинската  пътна  
мрежа  за  експлоатационен  сезон  2017/2018 година  в  община  Кочериново  ". 

{ 	 .. 
....~ _. 

Община  Кочериново 	 РЕПУБЛЙКА  БЪЛГАРИЯ  
Област  Кюстендил  

А ) Срок  на  валидност  иа  офертите  - Офертите , които  ще  бъдат  
предоставени  от  участниците  в  процедурата  трябва  да  бъдат  със  срок  на  валидност  
посочен  в  обявата , считано  от  крайния  срок  за  подаване  на  офертите . Учаетниците  
могат  да  предложат  и  по -дълъг  срок  на  валидност  на  офертите . 

Възложителят  може  да  изиска  от  класираните  участници  да  удължат  срока  на  
валидност  на  офертите  си  до  момента  на  сключване  на  договора  за  обществената  
поръчка . 	 ~ 

Участник  ще  бъде  отстранен  от  участие  в  настоящата  обществена  поръчка , ако  
представи  оферта  с  по -кратък  срок  на  валидност  и  откаже  да  го  удължи  или  ако  
представи  оферта  със  съответстващ  на  изискванията  срок , но  при  последващо  искане  
от  Възложителя  откаже  да  я  удължи . 

~ 

РАЗДЕЛ  Пi. ИЗИ :СК t3АНИ31: КЪМ  УЧАСТИИЦИТЕ  13 ПРОЦЕДУРАТА . 
ИЗИСКИАИИЯ  КЪМ  ОФЕРТИТЕ  И  Н F.,ОБХОДММИТЕ  Дt)КУМЕИТИ . 

УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОПЪЛВАНЕ  НА  ОБРАЗЦИТЕ . 

А) Изисквания  къмг  участниците  

1. Общи  изисквания  
1.1. Редът  и  условията , при  които  ще  се  определи  изпълиител  на  обществената  

поръчка  са  съгласно  разпоредбите  на  Закона  за  обществените  поръчки  и  Правилника  за  
прилагане  на  Закона  за  обществените  поръчки . 

1.2. Съгласно  чл . 101, ал . 8-11 от  ЗОП , всеки  участник  в  процедура  за  възлагане  на  
обществена  поръчка  има  право  да  представи  само  една  оферта . Лице , което  участва  в  
обединение  или  е  дало  съгласие  да  бъде  подизпълнител  на  друг  участник , не  може  да  
подава  самостоятелно  оферта . В  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  едно  
физическо  или  юридическо  лице  може  да  участва  само  в  едно  обединение . Свързаня  

_ 	лица  не  могат  да  бъдат  самостоятелни  участници  в  една  и  съща  процедура . 
Участник  в  настоящата  процедурата  за  възлагане  на  обществена  поръчка  може  да  

бъде  всяко  българско  или  чуждестранно  физическо  или  юридическо  лице  или  техни  
обединения , както  и  всяко  друго  образувание , което  има  право  да  изпълнява  
дейностите , предмет  на  настоящата  процедура , съгласно  законодателството  на  
държавата , в  която  то  е  установено . 

1.3. Участниците  да  разполагат  със  собствени  и/или  наети  техники , с  които  
ще  се  изпълнява  поръчката  за  позициите  за  които  кандидатства . 

2. Изпсквания  за  лично  състояние  на  участниците . Осиования  за  
зацъл.кител ilо  отстраняване . 

2.1. Не  могат  да  участват  в  процедурата  за  възлагане  на  обществена  поръчка  
участници , за  който  е  напице , някое  от  приложимите  доказателства  по  отношение  на  
личното  състояние  на  участниците  по  смисъла  на  чл . 54, ал ., т .1, т .2, т.3 - т.5 и  т. 7 от  
ЗОП . Възложителят  отстранява  от  процедурата  за  възлагане  на  обществена  поръчка  
участници , които  са  регистрирани  в  юрисдикции  с  преференциален  данъчен  режим , 
коитролираните  от  тяк  лица  по  смисъла  на  Закона  за  икономическите  и  финансовите  
отношения  с  дружествата , регистрирани  в  юрисдикции  с  преференциален  данъчен  
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режим , контролираните  от  тях  лица  и  техните  действителни  собственици , освен  ако  
попадат  в  изключенията  на  чл . 4 от  ЗИФОДРЮДРСЛТДС , както  и  за  основание  по  чл . 
107, т . 4 от  ЗОП . 

2.2. Възложителят  ще  отстрани  от  участие : 
- Участник , за  който  са  налице  обстоятелства  по  чл . 54 и  чл . 55 от  ЗОП  (без  т . 6); 
- цчастник , за  който  са  налице  обстоятелства  по  чл. 3, т. 8 и  чл . 4 от  Закона  за  

икономическите  и  финансовите  отношения  с  дружествата , регистрирани  в  юрисдикции  
с  преференциален  данъчен  рёжим , контролираните  от  тяк  лица  и  техните  действителни  
собственици  (ЗИФОДРЮДРСЛТДС); " 

- Участник , който  не  изпълни  друго  условие  , посочено  в  обявата  и  приложенията  
към  нея ; 

- Участник , който  е  представил  оферта  и/или  приложил  други  документи , които  не  
~ 	 отговарят  на  предварително  обявените  условия  на  поръчката ; 

- Участник , който  не  е  представил  в  срок  обосновката  по  чл . 72, ап . 1 от  ЗОП  или  
чиято  оферта  не  е  приета  съгласно  чл . 72, ал . 3— 5 от  ЗОП ; 

- Участници , които  са  свързани  лица . 

3. Критерии  за  подбор  на  участниците , включващи : 
3.1. Годност  (правоспособност ) за  упражняване  на  професионалиа  дейност  

Възложителят  няма  поставени  изисквания  относно  годност  (правоспособност ) за  
упражняване  на  професионална  дейност  към  участниците . 

~ 3.2. Финансовото  и  икономическо  състояние  — Възложителят  няма  поставени  
изисквания  по  отношение  на  икономическото  и  финансовото  състояние  на  
участниците . 

3.3. Критерии  за  подбор , включващи  минимални  изисквания  за  технически  
и  професионални  способности  на  участниците  

3.3.1. Участникът  следва  да  разполага  със  собствени  или  ползвани  на  друго  
валидно  правно  основание : минимум  3 /три/ специализирани  снегопочистващи  
машини , като  задължително  условие  е  поне  едната  от  тях  да  бъде  с  висока  
проходимост ; минимум  1 /едно/ превозно  средство  с  монтирана  специализирана  уредба  
за  опесъчаване  на  пътищата  в  добро  текническо  състояние  и  резервна  техника  за  
снегочистне  и  опесъчаване . Предложените  машини  и  автомобили  да  отговарят  на  
изискванията  за  техническа  изправност , посочени  в  наредбата  по  чл .147, ал .1 от  Закона  
за  движението  по  пътищата . 

Доказване :  Участникът  следва  при  подаване  на  офертата  да  представи  
Декларация -списък  на  техническото  оборудване  (моторните  превозни  средства , 
механизация ), с  които  участникът  разполага  за  изпълиение  предмета  на  поръчката  — 
Образец  Ns 14, с  приложени  към  нея : 

а) заверени  за  вярност  копия  от  талони , договори  за  наем  и/или  други  документи  
(със  срок  покриващ  срока  на  действие  на  договора  по  настоящата  обществена  
поръчка  по  реда  на  глава  XXUI от  ЗОП  чрез  събиране  на  оферти  с  обява  ); 

б) участникът  трябва  да  представи  и  копия  на  документи , че  текниката , която  ще  
използва  е  преминала  годишен  технически  преглед  и  е  застракована . 
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3.3.2. 	След  като  сключи  договора  за  възлагане  на  услугата , участникът  избран  за  
изпълнител  трябва  да  разполага  със  собствена , наета  или  ползвана  на  друго  правно  
основание  покрита  материално -техническа  база  за  складиране  на  пясък , други  инертни  
материали , химически  вещества  /натриев  хлорид / и  за  паркиране  и  поддържане  на  
снегопочистващата  техника , която  трябва  да  се  намира  на  територията  на  община  
Кочериново , с  оглед  своевременно  изпълиение  на  задълженията  по  договора  за  
обществена  поръчка . 

Доказване :  Участникът  следва  при  подаване  на  офертата  да  представи  Декларация , че  
в  едно  седмичен  срок  след  сключване  на  договора  участникът  ще  представи  доказателства  за  
налична  собствена , наета  или  лолзвана  на  друго  правно  основание  покрита  матери anно- 
техническа  база  за  складиране  на  пясък , други  инертни  материали , химически  вещества  
/натриев  хлорид/ и  за  паркиране  и  поддържане  на  снегопочистващата  техникана  територията  

~ 	 на  община  Кочериново , която  има  право  да  ползва  най -мanко  до  края  на  срока  на  договора  за  
изпълнение  - Образец  Ns 17. 

3.З .З .Участникът  трябва  да  разполага  с  водачи  за  всяко  специanизирано  техническо  
средство  с  валидна  правоспособност  за  управление  на  моторно  превозно  средство  от  
съответната  категория  или  пътностроителна  машина  (механизация ). 

Доказване •  

- Списък  на  персонала , който  ще  отговаря  за  изпълнението  на  поръчката  - Образец  Ns 

18. ' 

Б} ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ОФЕРТИТЕ  И  НЕОБХОДИМИТЕ  ДОКУМЕНТИ . 
УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОПЪЛВАИЕ  НА  ОБРАЗЦИТЕ . 

ОБРАЗЦИ  НА  ДОЕСУМЕИТИ  И  УКАЗАНИЕ  ЗА  ПОДГОТОВКАТА  ИМ . 
s 

Не  се  предвижда  закупуването  на  документацията  за  участие  в  настоящата  
обществена  поръчка . 

Всички  страници  от  офертата  на  участника  следва  да  са  номерирани  
последователно , без  значение  дали  на  ръка  или  машинно , като  номерацията  започва  от  
първия  документ  и  завършва  с  ценовото  предложение , налично  в  плик  „ПРЕДЛАГАНИ  
ЦЕНОВИ  ПАРАМЕТРИ ". Всички  представени  в  офертата  документи  трябва  да  са  
вписани  в „Опис  на  документите , съдържащи  се  в  офертата ". 

4. Всяка  оферта  трябва  да  съдържа : 
4.1. Опис  на  представените  документи  - образец  Ns1; 
4.2.Оферта  - образец  Ns 2; 

• 	 4.3.Копие  от  документ , от  който  да  е  видно  правното  основание  за  създаване  на  
обединение , когато  е  приложимо ; 
4.2. 	Документ  за  упълномощаване  (чл . 39, ал . 3, т. 1, буква  „а" от  ППЗОП ), 

; 	когато  лицето , което  подава  офертата , не  е  законният  представител  на  участника . 
Представя  се  нотариално  заверено  пълномощно , което  следва  да  съдържа  изрично  
изявление , че  упълномощеното  лице  има  право  да  подпише  офеnтата  и  да  

~ 	 представлява  Участника  в  процедУрата ;  
i 
; 	 б  
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4.3. 	Декларация  във  връзка  с  чл .3, т .8 от  Закона  за  икономическите  и  
финансовите  отношения  с  дружествата , регистрирани  в  юрисдикции  с  преференциален  
данъчен  режим , свързаните  с  тях  лица  и  техните  действителни  собственици  - образец  
N4 3; 

	

4.4. 	Декларация  по  чл . 101, ал . 11, във  връзка  с  чл . 107, т . 4 ЗОП  за  ляпса  на  
свързаност  с  друг  участник  - образец  Ns 7; 

	

4.5. 	Декларация  по  чл .97, ал .5 от  ППЗОП  за  обстоятелствата  по  чл .54, ал .1, 
т .1, т .2 и  т .7 от  ЗОП  — образе il( Ns 8; 

	

4.6. 	Декларация  по  чл .97, ал .5 от  ППЗОП  за  обстоятелствата  по  чл .54, ал .1, 
т .3, т .4 и  т .5 от  ЗОП  — образец  Ns 9; 

	

4.7. 	Декларация  по  чл .55, ал .1 от  Закона  за  обществените  поръчки  — образец  
№  10; 

- 	 4.8. 	Декларация  по  чл . 66, ал . 1 от  ЗОП  - образец  Ns 11; 

	

4.9. 	„Техническо  предложение " по  чл . 39, ал . 3, т . 1 буква  „б " ППЗОП  - 
образец  Ns 12, следва  да  се  подредят  в  отделен  джоб  или  папка , включващо : 
4.12.1. Предложение  за  язпълнение  на  поръчката  в  съответствие  с  текническите  
спецификации  и  изискванията  на  Възложителя ; 
4.12.2. Декларация  за  съгласие  с  клаузите  на  приложения  проект  на  договор  по  чл . 
39, ал . 3, т . 1, буква  „в " от  ППЗОП  - образец  Ns 4:; 
4.12.3. Декларация  за  срока  на  валидност  на  офертата  по  чл . 39, ал . 3, т. 1, буква  „г" 

ППЗОП  - образец  Ns 5; 
4.12.3. Декларация , че  при  изготвяне  на  офертата  са  спазени  задълженията , свързани  с  
данъци  и  осигуровки , опазване  на  околната  среда , закрила  на  заетостга  и  условията  на  
труд  - попълва  се  образец  Ns 6; 
4.12.4. Списък  на  материалите , които  ще  се  използват  от  участника  срещу  хлъзгане  и  
обледяване  съгласно  изискванията  на  текническата  спецификация  на  поръчката  - 
образец  Ns 16. 

~ 

4.13.ЦЕНОВО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  - съдържание  на  ПЛИК  "ПРЕДЛАГАНИ  
ЦЕНОВИ  ПАРАМЕТРИ " (отделеи , запечатан , непрозрачен  плик  с  надпяс  
„Предлагани  ценови  параметри ") - в  иего  се  поставн  qеновото  предложение  по  чл . 

39, ал . 3 т. 2 от  ППЗОП , както  следва : 
В  плика  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри " участникът  поставя  

своето  ценово  предложение  за  изпълнение  на  поръчката  Обпазец  N_о  13  — оригинал . 
Извън  плика  с  надпис  "Предлагани  ценови  параметри  " не  трябва  да  е  посочена  

никаква  информация  относно  цената ; 

Участници , които  и  по  какъвто  начин  са  включили  някъде  в  офертата  си  извън  
плика  "Предлагани  ценови  параметри  " елементи , свързани  с  предлаганата  цена  (или  
части  от  нея), ще  бъдат  отстранени  от  участие  в  процедурата . 

Участниците  не  трябва  да  надвишават  определения  от  възложителя  максимален  
финансов  ресурс  за  обществената  поръчка . При  надвишаване  на  финансовия  ресурс , 
участникът  ще  бъде  отстранен , както  и  при  установяване  от  страна  на  комисията  на  
допуснати  аритметични  грешки . 
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Община  Кочериново 	 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Област  Кюстендил  

С  избрания  изпълнител  ще  бъде  сключен  договор  на  стойност , равна  на  
максималния  разполагаем  финансов  ресурс  на  възложителя . При  изпълнение  на  
договора , участникът  ще  бъде  обвързан  с  оферираните  от  него  цени  : 

- Цена  за  снегочистене  на  километър  обработен  пътен  участък ; 
- Цена  за  машинно /ръчно  обезопасяване  против  хлъзгане  и  обледяване  

със  смес  от  пясък  и  химическо  вещество ; 
- Цена  за  машинно /ръчно  обезопасяване  против  хлъзгане  и  обледяване  с  

пясък ; 	" 

ВАЖНО !!! 
При  офериране , участниците  следва  да  се  съобразят  с  прогнозната  стойност  

на  поръчката  и  с  пределните  стойности  на  всеки  от  компонентите  в  ценовата  
оферта  определени  от  Възложителя . 

При  грешки  и/или  пропуски  в  изчисляването  на  предлаганите  от  участника  
цени  в  ценовата  оферта , същият  ще  бъде  отстранен  от  процедурата . 

цчастникът  носи  отговорност  за  грешки  и/или  пропуски  в  изчисляването  на  
предлаганите  от  него  цени  в  ценовото  предложение . 

4.14. 	Декларация -списък  на  моторните  превозни  средства , с  които  участникът  
разполага  за  изпълнение  предмета  на  поръчката  — Образец  Ns 14, с  приложени  към  нея : 

а) заверени  за  вярност  копия  от  талони , договори  за  наем  и/или  други  документи  (със  срок  
r~окриеащ  срока  на  действие  на  договора  по  настоящата  обществена  поръчка  по  реда  на  
глава  XXVI от  30П  чреs събиране  на  оферти  с  обява  ); 
б) участникът  трябва  да  представи  и  копия  на  документи , че  техниката , която  ще  използва  
е  преминала  годишен  технически  преглед . 

4.15. ДЕКЛАРАЦИЯ  за  осигуряване  на  собствена , наета  или  позвана  на  друго  правно  
основание  покрита  материално -текническа  база  на  територията  на  община  Кочериново  - 
Образец  Ns 17; 

4.16. Списък  на  персонала , който  ще  отговаря  за  изпълнението  на  поръчката  - Образец  Ns 18. 
4.17. Ежедневни  отчети  - Образец  Ns 19; 
4.18. Протокол  за  действително  изпълнени  работи  — Образец  Ns 20; 
4.19. Проект  на  договор  - Образец  Ns 15. 

В) ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРАТА . ПОДГОТОВКА  И  ПОДАВАНЕ  НА  
ОФЕРТИ . 

1. Всеки  участник  има  право  да  представи  само  една  оферта . 
2. При  подготовката  на  офертата  всеки  участник  трябва  да  се  придържа  точно  

към  условията , обявени  от  Възложителя . 
3. Всички  документите , които  не  са  представени  в  оригинал  и  за  които  не  се  

изисква  нотариална  заверка  трябва  да  са : 
3.1. Заверени  (когато  са  фотокопия ) с  гриф  „Вярно  с  оригинала ", подпис  на  

лицето /та , представляващ /и  участника  и  свеж  печат . 
3.2. Всички  документи , свързани  с  предложението  трябва  да  бъдат  на  български  

език  или  в  превод  на  български  език . 
4. Офертите  следва  да  отговарят  на  изискванията , посочени  в  на .стоящите  

указания  и  да  бъдат  оформени  по  приложените  към  документацията  образци . 
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Обwина  Кочериново 	 РЕЛУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Област  Кюстендил  

Условията  в  образците  от  документацията  за  участие  са  задължителни  за  участниците  и  
не  могат  да  бъдат  променяни  от  тяк . 

5.  Предоставяне  на  nазяснеиия  
Съгласно  чл . 189 от  ЗОП , при  писмено  искане  за  разяснения  по  условията  на  

обществената  поръчка , направено  до  3 дни ,  преди  изтичането  на  срока  за  получаване  на  
оферти , Възложителят  публикува  в  профила  на  купувача  писмени  разяснения  най - 
късно  на  следващия  работен  ден  от  получаване  на  искането . 

Разяснения  по  искания , посrьпили  след  срока  по  чл . 189 от  30II, няма  да  бъдат  
публикувани  на  Профила  на  купувача . 
б .  Конфидендналност  

Съгласно  чл . 102, ал . 1 от  ЗОП  участниците  могат  да  посочват  в  офертите  си  
-J 	информация , която  смятат  за  конфиденциална  във  връзка  с  наличието  на  'тьрговска  

тайна . Когато  участниците  са  се  позовали  на  конфиденциалност , съответната  
информация  не  се  разкрива  от  Възложителя . 

Участниците  не  могат  ла  се  позовават  на  консЬиденциалност  по  отношение  на  
предложенията  от  офертите  им , които  подлежат  на  оиенка . 

7. Подаване  на  оферта  на  хартиен  носител  
Съгласно  чл . 47, ал . 1 от  ППЗОП  документите , свързани  с  участието  в  

процедурата , се  представят  от  участника , или  от  упълномощен  от  него  представител  - 
личнb или  чрез  пощенска  или  друга  куриерска  услуга  с  препоръчана  пратка  с  обратна  
разписка  на  адреса , посочен  от  Възложителя . 
8. Описание  на  офертата  

Съгласно  чл . 47, ал . 2 от  ППЗОП  документите  се  представят  в  запечатана  
непиозрачна  опаковка ,  върху  която  се  посочват : 

8. 1 .наименованието  на  участника , включително  участниците  в  обединението , 
когато  е  приложимо ; 

~ 8.2. адрес  за  кореспонденция , телефон  и  по  възможност  - факс  и  електронен  
адрес ; 

8.3. Наименованието  на  възложителя  и  наименованието  на  поръчката . 
Опаковката  включва  документите  по  точка  4 от  настоящата  документация  и  чл . 

39, ал . 3, т . 1 от  ППЗОП , опис  на  представените  документи , както  и  отделен  запечатан  
непрозрачен  плик  /опаковка / с  надпис  „ПРЕДЛАГАИИ  ЦЕИОВИ  ПАРАМЕТРИ ", 
който  съдържа  ценовото  предложение  на  участника . 

9. Приемане  на  оферти  
Оферти  се  приемат  всеки  работен  ден  от  8:30 до  17:00 часа  в  деловодството  на  

Община  Кочериново , гр . Кочериново , пл . „Трети  март " Ns 1. 
Съгласно  чл . 48, ал . 2 от  ППЗОП  при  получаване  на  офертата  върху  опаковката  

/плика/ се  отбелязват  поредният  номер , датата  и  часът  на  получаването , за  което  на  
приносителя  се  издава  документ . 

Не  се  приемат  оферти , които  са  представени  след  изтичане  на  крайния  срок  за  
получаване  или  са  в  незапечатана  опаковка  или  в  опаковка  с  нарушена  цялост . 

10. Отваnяне  на  оферти  
Получените  оферти  се  отварят  на  публично  заседание , на  което  могат  да  

присъстват  участниците  в  процедурата  или  техни  упълномощени  представители , както  
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Община  Кочериново 	 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Област  Кюстендил  

и  представители  на  средствата  за  масово  осведомяване . Преди  отваряне  на  офертите  
упълномощените  лица  представят  на  комисията  писмено  пълномоццио  от  законния /те  
представител /и  на  участника  (в  оригинал) с  посочване  на  изричните  действия , които  
лицето  има  право  да  извършва . Копие  от  пълномощното  остава  към  досието  на  
обществената  поръчка . 

1  .Разглеждааето ,  оценката  на  офертите  и  класирането  на  участниците  се  извършва  
от  комисия , определена  със  Заповед  на  Възложителя  на  основание  чл .97, ал .1 и  сл . от  
ППЗОП. ' 

2. В  указаните  в  обявата  дата , час  и  място  комисията  отваря  посrьпилите  оферти  
по  реда  на  постьпването  им  и  обявява  ценовите  предложения  при  условията  на  чл .97, 
ал .З  от  ППЗОП . 

З . Комисията  продължава  работата  си  на  закрито  заседание  с  проверка  на  
` 	комплектнос rга  на  офертите  и  съответствие  им  с  критериите  за  подбор , поставени  от  

възложителя  в  обявата  и  документацията  за  участие . 
4. Разглежда  текническото  и  ценовото  предложение  на  участниците  за  

съответствие  с  изискванията  на  възложителя . 
5. Комисията  оценява  получените  оферти  съгласно  методиката , определена  от  

възложителя  и  съставя  протокол  за  разглеждането  и  оценката  на  офертите  и  
класирането  на  участниците . Протоколът  се  предоставя  на  възложителя  за  
утвърждаване , след  което  в  един  и  същ  ден  се  изпраща  на  участниците  и  се  публикува  в  
профила  на  купувача . 

6.Въз  основа  на  утвърденият  протокол  на  комисията  се  сключва  договор  за  
изпълнение  на  обществената  поръчка . Договорът  включва  задължително  вситпси  
предложения  от  офертата  на  участника , въз  основа  на  които  е  определен  за  изпълнител . 

7.Провеждането  и  документирането  на  процедурата  по  възлагане  на  настоящата  
обществена  поръчка  се  извършва  в  съответствие  с  разпоредбите  на  глава  26 от  ЗОП  и  
глава  9 от  ППЗОП . 

10. МЕТОДИКА  ЗА  ОцЕНКА  НА  ОФЕРТИТЕ  
~ 	 Обществената  поръчка  се  възлага  въз  основа  на  „Икономически  най -изгодна  

оферта", като  критерия  за  оценка  и  класиране  на  офертите  е  икономически  най - 
изгодна  оферта " - ,,Най -ниска  цена" съобразно  чл .70,ал .2, т .1 от  ЗОП . 

Критерий  за  оценка  на  офертите  за  зимна  поддръжка , включена  в  настоящата  поръчка  е  
„най - ниска  цена", както  следва : 

- Цена  за  снегочистене  на  километър  обработен  пътен  участък ; 
- Цена  за  машинно /ръчно  обезопасяване  против  хлъзгане  и  обледяване  

със  смес  от  пясък  и  химическо  вещество ; 
- Цена  за  матиняо /ръчно  обезопасяване  против  хлъзгане  и  обледяване  с  

пясък ; 

Начин  на  образуване  на  предлаганата  цена : 
Предлаганата  цена  да  бъде  цената  за  снегопочистване  и  опесъчаване  на  киломеrьр  
обработен  пътен  участък  в  лева , включена  в  настоящата  обществена  поръчка  и  да  
включва  всички  действителни  разходи  без  и  с  ДДС . 
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Оощина  Кочериново 	 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Област  Кюстендил  

Комисията  провежда  публично  жребий  за  определяне  на  изпълиител  между  
класираните  на  първо  място  оферти , ако  най -ниската  предложена  цена  се  предлага  в  
две  или  повече  оферти . 

Г) КОМУНИКАЦИЯ  МЕЖДУ  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  И  УЧАСТНИЦИТЕ  

1. Комуникацията  и  дёйствията  на  възложителя  и  на  участниците , свързани  с  
настоящата  процедура  са  в  писмен  вид . 

2. Участникът  може  да  представя  своите  писма  и  уведомления  чрез  
препоръчано  писмо  с  обратна  разписка , по  електронен  път  или  по  факс  при  условията  и  
по  реда  на  Закона  за  електронния  документ  и  електронния  подпис , като  същите  следва  

~✓ 

	

	да  бъдат  адресирани  до  Кмета  на  Община  Кочериново . При  писмено  искане , 
направено  до  три  дни  преди  изтичане  на  срока  за  получаване  на  оферти , възложителят  е  
длъжен  най -късно  на  следващия  ден  да  публикува  в  профила  на  купувача  писмени  
разяснения  по  условията  на  обществената  поръчка . 

З . Решенията  на  възложителя , за  които  той  е  длъжен  да  уведоми  участниците , се  
връчват  лично  срещу  подпис  или  се  изпращат  по  куриер  с  обратна  разписка , по  факс  
или  по  електронен  път  при  условията  и  по  реда  на  Закона  за  електронния  документ  и  
електронния  подпис . 

` Д) СКЛЮЧВАНЕ  НА  ДОГОВОР  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ПОРЪЧКАТА  

1. Прц  подписване  на  договора  за  обществена  поръчка  участникът , определен  за  
изпълнител , е  длъжен  да  представи  актуалии  документи , удостоверяващи  
декларираните  обстоятелства  по  чл .54 от  ЗОП . 

2. В  случай , че  възложителят  не  е  предвидил  в  обявата  изискване  за  създаване  на  
юридическо  лице , договорът  за  обществена  пръчка  се  сключва  след  като  изпълнителят  

~ 	представи  пред  възложителя  заверено  копие  на  регистрация  по  БУЛСТАТ lЕИК  на  
създаденото  обединение . 

З . Ако  обединението  се  състои  от  чуждестранни  физически  и/или  юридически  
лица , те  представят  еквивалентен  документ  за  регистрация  от  държавата , в  която  са  
установени . 

По  неуредените  въпроси  от  настоящата  документация  ще  се  прилагат  разпоредбите  
на  Закона  за  обществените  поръчки  и  приложимите  pasnopeд6u на  действащото  
закокодателство  в  Република  България . 
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Община  Кочериново 	 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Област  Кюстендип  

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ  

1.Пълно  описание  на  предмета  ни  поръчктя rа. 

1.1. Предмет  на  оби{ествената  поръчкп  

„Зимно  поддържане  — снегочис~ене  и  опесъчаване  на  пътища  от  Общинската  пътна  мрежа  за  
експлоатационен  сезон  2017/2018 година  в  община  Кочериново  ". 

2.Цел  на  техническата  спеиификпиия  
Избор  на  изпълнител  за  предоставяне  на  услуги  по  снегопочистване  и  опесъчаване  на  

местни  пътища  от  Общинската  пътна  мрежа  през  експлоатационен  сезон  2017-2018 г . се  
налага  от  необходимостга  да  се  предприемат  действия  за  зимно  поддържане  на  територията  на  
община  Кочериново . 

- предоставяне  на  комплекс  от  дейности  насочени  към  осигуряване  
проходимостта  на  пътищата  на  територията  на  община  Кочериново  при  зимни  условия  за  
целия  срок  на  договора ; 

- 	Премахване  или  ограничаване  неблагоприятното  влияние  на  снега  и  леда  върху  
условията  на  движение  ; 

- Осигуряване  на  необходимите  условия  за  непрекъснато , безопасно  и  удобно  
преминаване  и  движение  по  пътищата  на  територията  на  община  Кочериново . 

2.1. Видът  и  обемът  на  ya6omume по  зимното  поддъпжане  се  опnеде.тяпr, какпю  
следвп :  

- Изпълнение  на  дейности  по  почистване  на  сняг  и  лед  от  пътните  платна ; 
- Обезопасяване  на  пътищата  против  хлъзгане ; 
- Предвижда  се  зимно  почистване  и  поддържане  на  общински  пътища  по  

приложен  списък  описани  в  Таблица  Ns 1. Общинската  пътна  мрежа  предвидена  за  зимно  
поддържане  е  с  обща  дължина  40 км . и  ширина  на  пътната  настилката  средно  до  6 метра , 
разположени  предимно  в  планински  терени . Пътната  настилка  е  с  асфалтобетоново  покритие . 
Извършва  се  зимно  поддържане , снегопочистване  и  опесъчаване  на  9 пътя , съгласно  
приложения  Списък  на  общинските  пътища  на  територията  на  община  Кочериново . 

3. Място  и  сдок  за  изпълнение  на  попъчката  

3.1 Място  на  изпълнение  на  поръчката  - Общински  пътища  от  територията  на  
община  Кочериново . 

ТпГпиип  1. Гпист ,к  на  nбпгинските  пъти iii я  на  теnитп nията  на  обшина  Коче nиново  

Път  
новiер  

Стяр  
номер  

Нанменовяние  на  
пътния  участъка  - 

маршрута  

Кнлометраж  
дължииа  

от  кн . до  км  

1 2 3 4 5 6 

KNL1084 10706 /1II -107 /Кочерииово - 0,000 4.500 4,500 
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Община  Кочериново 
	 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Област  Кюстендип  

Бараково -граница  
общ .-Бл-д  /BLG2б61/ 

KNL3087 10716/3/ /KNL1086/-Е79- 0.000 6,000 6,000 

Бараково - Пороминово  
- Стоб / KNL 1084/ 

KNL2085 10708 ./III -107 lКочериново - 0.000 2,200 2,200 

Рила /- 

Пороминово /KNL3087 

KNL1086 10712 /III -107 .Кочериново - 0,000 1 .600 1,600 
Рила /-Стоб  

10047 Е79-Мурсалево  0,000 0,100 0,100 

KNL3088 М 3 0,000 4,000 4,000 

/KNL 1 083 ,Цървище - 

Фролош / -мах . Оревица  

KNL2081 10603 Кръстопът - Боровец - 0,000 5,300 5,300 

Бураново -Крумово  

KNL3082 10605 /КNL2081,Драгодан - 0,000 1,000 1,000 
Бураново /- Боровец  

hNL1083 10609 Е79-жп  прелез - 0.000 15,000 15,000 

Драгодан - Цървище - 

Фролош  

KNL1()80 10050 /] -1 ,Дупница - 0.000 0,300 0,300 

Благоевград /-жп  гара  
Кочериново  

ОБ IЦО : 40,000 

3.2. Срок  за  изпълнение  на  поръчката  - от  дата  на  подписване  на  договора  за  услуга  до  
30.04.2018г . 

4.0.  Обособени  позицнн  

Предметьт  на  обществената  поръчка  не  се  разделя  на  обособени  позиции . 

5.0. Описание  на  дейността , технически  изясквания . Техннческн  спецификацни . 
Изпълнението  на  поръчката  трябва  да  бъде  съобразно  с  метеорологичните  условия . 

Честотата  на  почистването  се  определя  от  състоянието  на  пътната  мрежа  през  зимата . При  

изпълнението  на  поръчката  трябва  да  се  опазва  целостга  и  чистотата  на  пътната  настилка , както  

и  живота  и  здравето  на  кората  и  животните . 
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Община  Кочериново 	 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Обпаст  Кюстендип  

Проходимостта  на  всички  пътни  трасета  се  осигурява  съгласувано  с  възложителя , за  да  
се  предприемат  действия  против  клъзгане  и  обледяване , като  се  осигурят  и  създадат  нормanни  
условия  за  движение  на  МПС  при  зимни  условия . 

Броят  и  видът  на  необкодимата  техника  за  изпълнение  на  поръчката  се  определя  от  
всеки  участник , като  се  съобрази  определеният  от  Възложителя  като  минимум  брой  за  
техниката , както  и  нейния  вид, посочен  по-долу , като  се  отчитат  карактерните  особености  на  
трасетата , общата  дължината  на  общинските  пътища  включени  в  списъка  (Таблица  Ns1), 
карактеристиките  на  пътните  учасrьци  и  климатичните  особености  за  района . 

Отчитането  на  извършените  работи  става  по  маршрути , за  почистени  или  опесъчени  пътни  
участьци , в  километри  и  оферирани  единични  цени  за  съответния  вид  услуга  и  използвана  
техника . Доставката  на  основните  матери anи  е  задължение  на  изпълнителя . 

5.1. Основните  дейностн  по  зимното  поддържане  включват : 

5.1.1. Снегочистене  на  пътищата . 
Дейностга  по  зимна  поддръжка  - снегочистене  на  пътищата  пледставлява  механично  

отстраняване  на  сняг  и  снежна  покривка  от  платното  за  движение , снегонавявания  и  уплътнени  
ледени  пластове  по  пътищата  , находящи  се  на  територията  на  община  Кочериново  и  подробно  
описани  в  Таблица  Ns 1, с  помощта  на  снегоринни  съоръжения  или  пътно -строителни  машини  
чрез  последователно  изтласкване  на  снега  от  оста  на  пътя  към  банкетите . 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 . Нёсвоевременното  почистване  на  снега  води  до  неговото  уплътняване  под  действието  
на  автомобилите  и  образуване  на  снежно - ледени  пластове  върху  настилката . Отстраняването  
на  подобни  пластове  е  свързано  с  изразходване  на  значително  повече  труд  и  средства . 

Снежните  маси  се  разчистват  по  цялата  широчина  на  пътното  платно . Изхвърленият  
` сняг  не  трябва  да  намалява  видимостга  на  пътя , особено  в  зоните  на  пътните  кръстовища , 

където  опасностга  от  това  е  най -голяма . Всички  снежни  маси , които  пречат  на  видимостга  
трябва  да  се  отстранят  и  да  се  осигурят  необходимите  условия  за  безопасност  на  движението . 

Снегопочистването  да  се  извършва  при  спазване  на  „Технически  правила  и  изисквания  
за  поддържане  на  пътища " на  НАПИ  2009 г . - Дял  IV „Зимно  поддържане ". 

5.1.2. Разчистване  на  снежна  покривка  от  платното  за  двяжеине  
Почистването  на  всички  пътища  от  общинската  пътна  мрежа  посочени  в  приложения  

списък  трябва  да  започне  своевременно  - в  срок  от  45 минути  от  създаването  на  трудности  за  
движението  вследствие  на  снеговалежи  или  заледявания . Когато  затрудненията  в  пътно - 
транспортната  обстановка  от  описания  характер  са  възникнали  през  нощта , почистването  
трябва  да  се  извърши  до  6:00 часа , така  че  да  се  осигури  възможност  за  придвижване  на  
работещите , които  пътуват  по  маршрутите  на  общинската  пътна  мрежа . 

Снежната  покривка  по  пътищата  се  отстранява  чрез  последователно  изтласкване  на  
снега  от  оста  на  пътя  към  банкетите , до  степен  изискваща  се  за  съответното  ниво  на  зимно  
поддържане . В  зависимост  от  зимните  условия , снегоринните  машини  могат  да  се  движат  
непрекъснато  по  време  на  снеговалежа  / патрулна  система  на  снегочистене / или  периодично  
през  определен  интервал  от  време  / периодично  снегочистене /. 

При  нanичие  на  продължаващ  снегов anеж  и  дебелина  на  снежната  покривка  от  5 см . 
(пет  сантиметра ), Изпълнителят  е  задължен  да  предприеме  започване  на  действия  по  
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почястване  на  сиежната  покривка , като  при  всяко  излизане  на  снегопочистващата  техника  
уведомява  длъжностното  лице , определено  от  страна  на  Възложителя  за  контрол  по  
изпълнението . Времето  между  две  последователни  преминавания  на  снегорините  се  избира  
така , че  дебелината  на  образувалата  се  снежна  покривка  върху  платното  за  движение  да  не  бъде  
no-голяма  от  7- 10 см . Периодичното  снегочистене  по  време  на  снеговалеж  се  извършва  по  
пътища  с  помощта  на  комплект  от  снегоринни  машини  или  на  единични  едностранни  или  
двустранни  снегоринни  гребла . 
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  интензивни  снеговалежи  по  пътища  с  интензивност  на  движение  
под  500 МПС /ден  се  допуска  снегочистене  само  на  една  лента  за  движение  с  уширение  за  

~ разминаване  през  200-300 т . При  много  неблагоприятни  климатични  условия  / снёжни  бури , 
интензивни  снежни  виелици  с  големи  снегонавявания /, когато  не  може  да  се  осъществи  
ефективно  снегочистене , се  допуска  работите  по  снегочистенето  на  пътя  да  се  преустановят  до  
спиране  на  вяrьра  и  подобряване  на  времето . 

5.2. Обезопасяване  на  пътищата  срещу  хлъзгане : 

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  безопасностга  на  движението  през  зимата . 

Обезопасяването  се  постига  чрез  разпръскване  на : пясък  (опесъчаване ) или  на  химически  
вещества  за  стопяване  на  леда  и  снега . Отделните  способи  могат  да  се  прилагат  самостоятелно  
или  комбинирано . 

• Изискваиия  към  машините  и  съоръженията  за  разпръскване  

Материалите  за  обезопасяване  на  пътищата  против  клъзгане  през  зимата  се  разпръскват  със  
специални  уредби , монтирани  на  товарни  автомобили . Уредбите  трябва  да  бъдат  снабдени  с  
дозиращи  устройства . 

Устройството  за  дозиране  на  твърди  материали  трябва  да  позволява  регулиране  на  разходната  
норма  в  границите  5=50 g/т2 за  химическите  вещества  във  вид  на  кристали  и  100=500 g/т2 за  
пясъка . Устройството  трябва  да  позволява  регулиране  на  количеството  на  разпръскваните  
материали  в  зависимост  от  скоростга  на  движение  на  използвания  автомобил . 

Разпръскващото  устройство  трябва  да  осигурява  равномерно  разпределение  на  материалите  
върху  платното  за  движение . За  целта  то  трябва  да  позволява  регулиране  на  широчината  на  
разпръскване  в  границите  от  2 до  6 т  при  устройство  с  един  разпределител  и  от  4 до  12 т , при  
устройство  с  два  разпределителя . 

• Разпръскване  на  пясък  

Опесъчаването  на  пътищата  през  зимата  се  извършва  с  минерален  материал  - пясък . 

Материалът  за  опесъчаване  трябва  да  отговаря  на  изискваниятаза  качество . Солта  и  пясъка  
трябва  да  бъдат  предварително  смесени  и  добре  размесени . 
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РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ  

Разкодните  норми  ка  пясъка  използван  за  опесъчаване  са  100-300 g/т2 при  пътни  участъци  с  
нормални  условия  на  движение  и  300 = 500 g/т2 при  пътни  учасrьци  с  тежки  условия  на  
движение , а  именно : участьци  с  надлъжни  наклони  по -големи  от  3 %, коризонтanни  криви  с  
малки  радиуси , пътни  кръстовища , автобусни  спирки , големи  пътни  съоръжения , пътни  
участьци  в  близост  до  реки  и  водоеми , зони  с  голямо  пешеходно  движение  и  други  участьци , 
при  които  се  налага  интензивно  използване  на  спирачки . При  междинни  опесъчавания  по  време  
на  снеговалеж  разходните  норми  са  100-200 g/т2. Пясъкът  трябва  да  се  разпръсква  по  цялата  
широчина  на  платното  за  движение . Опесъчаването  е  машинно  или  ръчно .  
Пясъкът , който  се  използва  за  опесъчаване  трябва  да  отговаря  на  следните  текнически  
изисквания : 

Показател  Метод  на  изпитване  Стойност  на  показателя  
Фо  ма  на  зъ  ната  - К  бична  

Максимален  размер  на  зърната , тт  БДС  EN 933-1 или  4  
еквивanент  

Съдържание  на  бучки  глини  и  ронливи  зърна  
БДСЕN 	1 2620/НА  

Не  се  допуска  
или  еквивалент  

Съдържание  на  отмиваеми  частици , % 
БДС  EN 12620/НА  ~ 5  

или  еквивалент  

• Разпръскване  яа  хнмячески  вещества  

За  обезопасяване  на  пътищата  против  хлъзгане  през  зимата  ще  се  използва  за  стопяване  на  
снега  и  леда  техническа  сол  (NaCI). 

Солта  трябва  да  отговаря  на  изискванията  на  "Технически  изисквания  за  сол  sa зимно  
поддържане  на  пътищата  - ИАП, 2005 г " (ТИ -ИАП ) [107), и  са  показани  в  следващата  
таблица  1. 

N~ Метод  на  по  
Характеристики  Мярка  изпнтваи  Норма  ре  е  

д  

1 Вид  на  солта  - - Каменна  или  морска  

2 Зърцометрия  °/о(т/т  ТИ-ЙАП  Сито ,тт  %, премин . 

) 
4,75 	100 

0,16 	<5 

3 Общо 	съдържание 	на 	водоразтворими  °/о(т/т  ТИ-ЙАП  ?96,0 

хлориди , изразени  като  NaC1 ) 

4 Общо 	съдържание 	на 	водоразтворими 
 

%(m/m ТИ -ИАП  <_ 2.5 
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мрежа  за  експпоатационен  сезон  2017/2018 година  в  община  Кочериново  ". 

7~11'Г.у1l.1:Iл\п .ТI Гr Т]. F:1 

сулфати , изразени  като  CaSO4 ) 

5 Съдържание  на  влага  °/о(т/т  ТИ -ИАП  < 2.0 

) 

б  Съдържание  на  тежки  метanи : ррт  ТИ -ИАП  

As 	 . < 10 

Рь  < 2о  

Cd < 5 

С r,общ  < 30 

Cu < 20 

Ni 5 30 

Hg 50.5 

Zn 550 

Сместа  за  обезопасяване  против  клъзгане  и  обледяване , представлява  пясъко -солена  смес , 
чието  съотношение  е  според  температурата  на  въздука , както  следва : 

При  -12 градуса  и  по-ниска  температура  съотношението  е : 1 част  натриев  хлорид  :1 част  пясък ; 

При  температура  от  -8 до  -12 градуса  съотношението  е : 1 част  натриев  хлорид  : 2 части  пясък ; 

При  -8 градуса  и  по-висока  температура  съотношението  е  1 част  натриев  хлорид  : 3 части  
пясък . 

При  снегочистене  по  време  на  снеговапеж  могат  да  се  използват  кимически  вещества  за  
предотвратяване  на  уплътняването  и  залепването  на  снега  върху  пътното  покритие  в  
количество  10-20 g/т2 промишлена  сол . При  използване  на  техническа  сол  и  слаб  снеговалеж  
първото  разпръскване  се  извършва  30=45 min. след  началото  на  снеговалежа , а  при  силен  
снеговалеж  - след  15-20 min. Hpu интензивни  и  продължителни  снеговалежи  трябва  да  се  
извършват  повторни  разпръсквания  на  химически  вещества  след  всеки  2-3 преминавания  на  
снегоринните  машини . 

5.З .Изисквания  при  изпълнение  на  дейностите  по  зимиа  поддръжка . 
5.3.1. Дейностите  ще  се  извършват  при  приоритети , както  следва : 

- 	осигуряване  на  прокодимост  на  транспортните  средства  от  първа  необкодимост , 
отговарящи  на  тел . 112; 

- 	осигуряване  на  прокодимост  до  населените  места  за  снабдяване  с  хляб  и  стоки  
от  първа  необходимост ; 

- 	осигуряване  на  проходимост  за  транспорт  за  ученици  и  работещите ; 
5.3.2. Изискване  на  Възложителя  е : 
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- Осигуряване  на  постоянна  мобилна  връзка  с  водачите  на  снегопочистващата  техника  
от  страна  на  Изпълнителя  и  с  представителя  на  Възложителя , с  цел  подаване  и  получаване  
своевременно  на  нужната  информация . 

- Времето  за  реагиране  след  получаването  на  сигнал  следва  да  бъде  ке  повече  от  45 
минути  до  1 (един ) час  /до  60 минути /. 

- Услугата  да  бъде  изпълнявана  своевременно , надеждно , качествено  и  компетентно  
съобразно  изискванията  на  Възложителя . 

- Изпълнителят  да  rtодава  своевременно  (ежедневно ) информация  на  дежурния  
служител  от  администрацията  за  предприетите  действия  по  зимно'го  поддържане  — 
снегопоистване  и  опесъчаване . 

- При  снеговалеж  да  осигури  непрекъснато  движение  или  периодично  през  определен  
интервал  от  време  на  снегоринните  машини . 

- Да  отстранява  образувалите  се  снежни  валове  в  зоните  на  кръстов ~ща , върку  
банкетите  едновременно  или  след  приключване  на  снегочистенето . 

- Изискванията  към  експлоатационното  състояние  на  платното  за  движение  по  
пътищата  от  територията  на  община  Кочериново  при  зимни  условия  да  се  определя  в  
зависимост  от  приетите  степен  и  нивото  на  зимно  поддържане  на  пътя  показани  в  табл .23.2.1., 
дял  IV „Зимно  поддържане " от  Технически  правила  и  изисквания  за  поддържане  на  пътища , 
одобрени  от  Изпълнителния  Директор  на  АПИ  през  2009 г . лубликувани  на  интернет  
страницата  на  АПИ ; 

- Да  се  спазват  всички  нормативни  актове , документи  и  технически  изисквания  при  
изпълнение  на  дейностга . 

5.4. Матинв  и  съоръженвя  за  снегочистене  
Снегочистенето  по  пътищата  се  извършва  по  механичен  начин  с  помощта  на : 

- специализирани  снегоринни  машини ; 

- пътни  машини  с  общо  предназначение ; 

- прикачни  стегорини . 

5.4.1. Изисквания  на  Възложителя  към  участниците  за  изпълнение  на  поръчката : 
1. Да  разполага  със  собствени  или  ползвани  на  друго  валидно  правно  основание : 

минимум  3 /три/ специализирани  снегопочистващи  машини , като  задължително  условие  е  поне  
едната  от  тяк  да  бъде  с  висока  проходимост ; минимум  1 /едно/ превозно  средство  с  монтирана  
слециализирана  уредба  за  опесъчаване  на  пътищата  в  добро  техническо  състояние  и  резервна  
техника  за  снегочистне  и  опесъчаване . Предложените  автомобили /механизация  да  отговарят  на  
изискванйята  за  техническа  изправност , посочени  в  наредбата  по  чл .147, ал .1 от  Закона  за  
движението  по  пътищата . 

2. Участникът  следва  при  подаване  на  офертата  да  представи  Декларация -списък  
на  текническото  оборудване  (транспортни  средства , механизация ), с  които  участникът  
разполага  за  изпълнение  предмета  на  поръчката  — Образец  Ns 14, с  приложени  към  нея : 

а) заверени  за  вярност  копия  от  талони , договори  за  наем  и/или  други  документи  (със  срок  
покриващ  срока  на  действие  на  договора  по  настоящата  обществена  поръчка  по  реда  на  глава  
XXVI от  ЗОП  чреs събиране  на  оферти  с  обява )• 
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б) участникът  трябва  да  представи  и  копия  на  документи , че  техниката , която  ще  използва  е  
премин anа  годишен  технически  преглед  и  е  застрахована . 

5.5. Обход  на  пътищата  
Извършва  се  основно  от  специanизираните  автомобили  за  борба  със  зanедяванията . 

Целта  на  обхода  е  да  се  събере  информация  за  състоянието  на  пътищата  и  атмосферните  
условия  с  оглед  предаването  -и  по  установения  ред , както  и  да  се  осигури  вземането  на  
правилни  управленски  и  технически  решения . 	 ' 

При  необкодимост  обходния  автомобил  взема  мерки  за  борба  със  заледяването  или  
заснежаването  на  пътната  настилка . 

Автомобилът  трябва  да  бъде  снабден  със  средство  за  връзка . 

5.6. Дежурство  по  зимното  поддържане  
При  сложна  метеорологична  обстановка  фирмата -изпълнител  осигурява  денонощно  

дежурен  служител  и  комуникативна  връзка  с  дежурни  машини . Необкодимите  машини  и  
водачите  им  да  се  явят  на  работа  след  подаване  на  сигнал  от  дежурния  служител  на  фирмата - 

изпълнител . 

През  периодите  на  стабилизиране  на  времето  и  при  отсъствие  на  каквито  и  да  било  
предтlоставки  за  настьпване  на  неблагоприятни  климатични  явления , да  се  въвеждат  временни  
изменения  и  ограничения  в  часовете  за  дежурство  на  служителите  на  фирмата -изпълнител . 

6. 	Контролиране , Приемане , измерване  и  заплащане  на  работите . 

	

6.1. 	Възложителят  ще  определи  лице/комисия  от  Общинската  администрация , което  
ще  осъществява  контрола  по  изпълнението  на  дейностите  по  зимна  поддръжка  за  
експлоатационния  сезон . 

	

6.2. 	 Извършената  работа  по  снегочистене  и  опесъчаване  се  констатира  и  приема  
от  упълномощените  представители  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  /лице , комисия , кметове  и  кметски  
наместници  на  населените  места / въз  основа  проверка  на  място  ло  маршрутите  - Таблица  Ns 1 
от  настоящето  техническото  задание . Съставят  се  и  се  подписват  ежедневни  отчети  за  
действително  извършената  работата  от  специanизирани  снегоринни  машини  и  техника  за  
опесъчаване  по  Образец  Ns 19 от  представители  на  Изпълнителя  и  Възложителя . В  края  на  
всеки  месец  на  база  съставените  и  подписаните  ежедневни  отчети  по  Образец  Ns 19 се  съставя  и  
подписва  Протокол  за  действително  извършените  работи  - Образец  Ns 20 Оторизираните  лица  
в  края  на  съответния  месец  парафират  съответните  първични  счетоводни  документи  на  
Изпълнителя  и  ги  внасят  в  счетоводството  на  общината  за  разплащане . 

	

6.3. 	 Отчитането  на  извършените  работи  става  по  маршрути , за  почистени  или  
опесъчени  пътни  участъци , в  километри  и  оферирани  единични  цени  за  съответния  вид  услуга  
и  използвана  техника . 

	

6.4. 	 По  време  на  извършване  на  услугата  Възложителят  ще  следи  за  етапите  на  
изпълнение  от  Изпълнителя  и  ще  извършва  мониторинг  върху  дейностга . 

7.Качество  на  нзвършените  работи  

Качеството  на  извършените  работи  трябва  да  отговаря  на  изискванията  на : 
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• НАРЕДБА  Ns РД-02-20-19 от  1 2. 1 1 .20 1 2 г . за  поддържане  и  текущ  ремонт  на  пътищата ; 

•Технически  правила  и  изисквания  за  поддържане  на  пътища , одобрени  от  Изпълнителния  
Директор  на  НАПИ  през  2009 г . публикувани  на  интернет  страницата  на  AHH, дял  „Зимно  
поддържане " 

• Инструкция  Ns З  от  18.07.2007 г  за  реда  на  осъществяване  на  спасителни  и  неотложни  
аварийно -възстановителни  раб©ти  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  

8.Безопасност  на  движеинето  и  охрана  на  труда  

Изпълнителят  е  длъжен  сам  и  за  своя  сметка  да  осигури  безопасностга  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  у.словия  на  труда  / 2005 г./. 

При  причиняване  на  пътно -транспортни  произшествия  (ПТП) в  резултат  на  лошо  зимно  
поддържане  на  пътищата  и  улиците , Изпълнителя  носи  пълна  имуществена  отговорност  за  
причинените  вреди . 

Противовожарва  охрана  

При  изпълнение  на  поръчката  изпълнителят  трябва  да  се  съобразява  включително  да  
инструктира  работниците  си  и  за  спазване  на  следните  правила : 

Забранява  се  гасенето  с  вода  на  запалени  течни  горива . Същото  да  се  извършва  с  пясък  или  със  
специални  пянообразуващи  и  други  подходящи  пожарогасителни  средства . 

Пушенето  и  паленето  на  огьн  да  става  на  определени  за  целта  пожарообезопасени  места . В  
случай  на  пожар , да  не  се  гасят  с  вода  варели  с  нефт  и  нефтопродукти  и  др . 

Екологяя  

Използваните  машини  трябва  да  са  сравнително  нови  и  в  добро  техническо  състояние , така  че  
да  не  създават  прекомерно  замърсяване  на  въздуха  и  околната  среда . Трябва  да  се  спазва  
екологичното  законодателството  свързано  с  тази  област  на  действие . 

Е  


