АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 004

Възложител:
Община Царево
Поделение (когато е приложмо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00079
Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 36, гр. Царево, 8260
Лице за контакт Мария Динкова, Златин Димов
Телефон: 0590 5 50 45; 0590 5 50 23;
E-mail: otdelpraven@gmail.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [ X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [ X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[X] Услуги
Предмет на поръчката: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за
територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен
експлоатационен сезон - 2019/2020 г., включително до 01.12.2020 г., по обособени позиции”.
Кратко описание: предоставяне на услуги по зимно поддържане на Общинска пътна мрежа /ОПМ/ и
Общинска улична мрежа /ОУМ/ в населените места на територията на община Царево за сезон 2019 г.
-2020 г., включително до 01.12.2020, по обособени позиции

Място на извършване: Общинска пътна мрежа и Общинска улична мрежа в 13 населените места на
територията на община Царево.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000 лв. без ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: 1
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Наименование: Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Царево, ІVкласен път №90076 (I-9(гр.Бургас–с.Лозенец)-с.Велика с.Фазаново); - BGS2281; , ІV-класен път №
90075 ( с.Лозенец – гр.Царево (стария път)); - BGS1280 и населени места-с.Лозенец , с.Велика и
с.Фазаново
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 12 000 лв. без ДДС
Номер на обособената позиция: 2
Наименование: Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Царево
ІV-класен път №90087 (I-9(гр.Бургас–гр.Малко Търново) - с.Българи); - BGS3284, ІV-класен път
№90081 (I-9(гр.Бургас–гр.Малко Търново)- с.Кости);-BGS2283 и населени места с.Българи, с.Кости,
с.Кондолово.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 12 000 лв. без ДДС
Номер на обособената позиция: 3
Наименование: Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Царево
ІV-класен път №90079 (ІІI-90077(гр.Царево–гр.Ахтопол)- с.Бродилово); - BGS2282, ІV-класен път
/III-9901,Царево-Ахтопол/-къмп. Нестинарка-Царево/ - BGS1285 и населено място с.Бродилово.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 12 000 лв. без ДДС
Номер на обособената позиция: 4
Наименование: Зимно поддържане, снегочистене и опесъчаване на уличната мрежа в гр.Ахтопол,
включително и част от републиканската пътна мрежа в чертите на града, и с.Варвара .
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 7 000 лв. без ДДС
Номер на обособената позиция: 5
Наименование: Снегочистене на уличната мрежа на гр.Царево/източната част/-на изток от улица
Преображенска до ул.Морска, къмп.Арапя, път до гробищен парк и къмп.Арапя, зона Север.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6 500 лв. без ДДС
Номер на обособената позиция: 6
Наименование: Снегочистене на уличната мрежа на гр.Царево/западната част/ западно от ул.
Преображенска/включително и ул. Преображенска/, до входа на града, промишлена зона, път за
ПСОВ-Царево, паркинг на Чистота и Озеленяване, паркинг на Общински здравен център и Спешна
медицинска помощ, Пристанище Царево.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6 500 лв. без ДДС
Номер на обособената позиция: 7
Наименование: Снегочистене на улична мрежа на гр.Царево- улична мрежа на кв.Василико, пътна
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връзка за кв.Василико, кв.Мандра и промишлена зона в кв.Мандра, улици в къмп.Нестинарка,
паркинг на РС ПБЗН, Улична мрежа на с.Изгрев
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6 000 лв. без ДДС
Номер на обособената позиция: 8
Наименование: Зимно поддържане, снегочистене и опесъчаване на уличната мрежа в с.Синеморец
и с.Резово
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4 500 лв. без ДДС
Номер на обособената позиция: 9
Наименование: Товарене на пясък за опесъчаване на гр.Царево, снегочистене на черни пътища до
стопански ферми, зони и аварийни услуги.
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3 500 лв. без ДДС

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1от ЗОП е основание за
отсраняване на участниците.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква
Икономическо и финансово състояние: не се изисква
Технически и професионални способности:
1. По обособени позиции 1, 2 и 3
а) Изпълнителят трябва да извършва снегопочистване на Общинската пътна мрежа и
посочените населени места в позицията, съгласно изискванията на възложителя. Изпълнителят
изпълнява също аварийни дейности - помощ на закъсали автомобили и дейности по разчистване на
пътя от паднали/повалени дървета и свлечени земни и скални маси и почистване на канавки и
банкети.
б) Изпълнителят трябва да извършва опесъчаване на Общинската пътна мрежа и посочените
населени места в позицията: равномерно разхвърляне на минерални материали за създаване на
грапава повърхност на снежния или ледения пласт. Зареждането ще става от склад или предварително
устроени депа.
в/ Участникът трябва да разполага със собствени и/или наети машини/техника, както следва: 2
/две/ машини за снегочистене, като поне едната да е с мощност над 100 к.с. Машините да са с предно
хидравлично гребло/челен плуг/ в готовност за почистване за периода - 01.12.2018 г. - 1.12.2019 г.,
едната, от които да е челен товарач багер с челен плуг. Отделно Участникът да разполага с 1 /една/
машина за опесъчаване за периода 01.12.2018-1.12.2019 г., машината може да е комбинирана снегопочистваща и пясакоразпръсквач, за опесъчаване може да се използува и бордови автомобил.
г/ Изпълнителят получава възнаграждение за дежурство на техника, не повече от 15лв/за
денонощие и не повече от 75 дена за сезон.
2. Обособена позиция от № 4 –
а/ Изпълнителят трябва да извършва снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа на
гр.Ахтопол и с.Варвара, съгласно изискванията на възложителя, включително и републиканските
пътища попадащи в чертите на гр.Ахтопол.
б/ Изпълнителят трябва да разполага със собствени или наети: машина/техника за
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снегопочистване с мощност над 100 к.с., снаряжена с челен плуг; автомобил за ръчно опесъчаване,
челен товарач багер /снегопочистващата машина може да е комбинирана челен товарач багер с челен
плуг/.
3. По обособени позиции 5, 6 и 7 –
а/ трябва да извършва снегопочистване на уличната мрежа на гр.Царево, съгласно
техническото задание на възложителя. Изпълнителят извършва и аварийни дейности –помощ на
закъсали автомобили, по позиция №7 се снегопочиства и уличната мрежа на с.Изгрев.
б/ Изпълнителят трябва да има собствена или наета снегопочистваща машина с мощност над
60 к.с., снабдена с челен плуг.
4. По обособена позиция 8 –
а/ Изпълнителят трябва да извършва снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа на с.
Синеморец и с. Резово, съгласно изискванията на възложителя. Изпълнява и аварийни дейности –
помощ на закъсали автомобили и разчистване на пътища и улици от паднали/повалени дървета.
б/ Снегопочистваща машина с мощност над 60 к.с., снаряжена с челен плуг и автомобил за
ръчно опесъчаване.
5. По обособена позиция 9 –
а/ Изпълнителят трябва да извършва подготовка на пясъчно солевата смес на общинското депо,
товарене машинно на пясък и сол за обслужване на опесъчаването на гр. Царево, съгласно
техническото задание на възложителя. Снегочистене на черни пътища до селскостопански ферми и
зони, аварийна помощ на закъсали автомобили,
Изпълнява и аварийни дейности –помощ на закъсали автомобили и разчистване на
пътища/улици от паднали/повалени дървета и свлечени земни и скални маси и почистване на канавки
и банкети
б/ Изпълнителят трябва да разполага с машина за товарене и снегочистене- челен товарач багер
с мощност над 100 к.с.
За обособени позиции от 4 до 9, Изпълнителят получава възнаграждение за дежурство на
техника, съгласно проекто-договора.
За всички позиции не се допуска използване на верижни машини.
6. Специфични условия:
6.1.
Машини и съоръжения за снегопочистване и снегоизвозване.
6.1.1. Машините и комплектованите с тях съоръжения и приспособления да отговарят на
изискванията за високопроизводително, бързо и безопасно извършване на дейностите по
отстраняване на снега от пътните и улични платна, пешеходните зони и други определени места;
6.1.2. 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.
6.2.Степенуване на дейностите:
6.2.1. При снегопочистването се спазва график за приоритети на дейностите, предварително
съгласуван с възложителя.
7. Контрол:
7.1. Изпълнителят осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на доставката и
услугата, съгласно изискванията на възложителя.
7.2. Отговорник, определен от изпълнителя ще отговаря и докладва (лично или по телефона) на
възложителя в предварително уговорено с него време за изпълнението на договора. В случай на
основателно отсъствие, изпълнителят определя заместник, като предварително уведомява за това
възложителя.
7.3. Всички услуги, които са обект на тази обществена поръчка ще бъдат обект на редовна
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проверка от страна на възложителя. Възложителят ще осигури свои представители, които ще
осигуряват контрол.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[X] Най-ниска цена
Показатели за оценка:
За най-ниската предложена цена се определят 10 т, за останалите предложения е в сила
формулата:
мин. Ст.
А= ————— х 10
Ст.
Където :
А – оценка на предложената цена
мин.Ст - размер на най-ниската предложена цена
Ст – размер на предложената цена, която се оценява.
Име: [……]

Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 04.11.2019 г.
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 04.02.2020 г.

Час: (чч:мм) 17:00

Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 05.11.2019 г., 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: В административната сграда на Община Царево - фронт-офис,
находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, гр. Царево, в кабинета на „Отдел Правен“

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
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европейските фондове и програми: [] Да [ X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 18.10.2019 г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) Георги Петров Стоянов

Подписът е заличен на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
Длъжност:
За Кмет на Община Царево,
съгл. Заповед №РД-01-596/19.09.2019 г.
на Кмета на Община Царево
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