ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Снегопочистване през експлоатационен сезон 2019/2020 г.”
ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Снегопочистването обхваща дейности, свързани с отстраняване на снега от уличното
платно. Те трябва да бъдат извършвани своевременно, бързо и качествено, като осигуряват
нормална проходимост и предпазване на улиците от задръствания. За изпълнение на
дейностите да се използват високо проходими трактори, снабдени със сигнализация за работа
при лоши метеорологични условия.
Организация на снегопочистването - улиците в населените места, обект на
настоящата обществена поръчка, за снегопочистването са със средна широчина между 4
м и 8 м. Снегопочистването се извършва в следната последователност:
- главни улици и републикански пътища в граници на града
- общински пътища
- второстепенни улици;
- други улици.
Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на снега
от оста на пътя към банкетите и тротоарите. Снегоринните машини могат да се движат
непрекъснато по време на снеговалежа (патрулна система на снегопочистване) или
периодично през определен интервал от време (периодично снегопочистване).
При интензивни снеговалежи, придружени от частични снегонавявания на пътното
платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за движение.
При много неблагоприятни климатични условия (снежни бури, интензивни снежни
виелици с големи снегонавявания), когато не може да се осъществи ефективно
снегопочистване, се допуска работите да се преустановят до спиране на вятъра и подобряване
на времето. В тези случаи се предприемат мерки в съответствие с оперативния план за
действие при утежнени зимни условия.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Снегопочистването като услуга включва механизирано почистване от сняг на улици,
което се извършва със специализирана техника като не се допуска затрупване на страничните
улици, както и отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя. Изпълнителят
е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за
почистване на териториите при най -тежки зимни условия, а така също и схема за разполагане
на техниката на определени места от обслужваната територия, с оглед по -бърза реакция при
силни снеговалежи.
Снегоринните машини да бъдат оборудвани с необходимите сигнални знаци и светлини,
както и с необходимото допълнително оборудване ( верига, лопата, стоманено въже и др.).
Възникналите повреди по пътната настилка в следствие на проведените
снегопочистващи работи, се отстраняват от Изпълнителя на услугата за негова сметка.
Да има осигурена телефонна връзка за предаване и приемане на информация по всяко
време на денонощието.
При работа да се спазва Наредба № 7/23.09.1999г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното
оборудване .
Изпълнителят е длъжен да поддържа в готовност екипи, които да осигуряват
безопасност на движението при ПТП, аварии и др. извънредни ситуации, станали по
общинските пътища, обект на договора, като сигнализира с подвижни пътни знаци и бализи
според възможните опасности и в минимално кратък срок да поправи последиците от

произшествието, ако това се налага. В случаи на тежки или верижни произшествия
изпълнителят осигурява пропускателната възможност в участъка, като по-нататъшните си
действия съгласува с възложителя.
Не се допуска наличие на сняг на кръстовищата, както и ограничаване на видимостта от
натрупване на сняг /купчини/.
Когато форсмажорните обстоятелства възпрепятстват изпълнението на всички услуги
или на част от тях, изпълнителят на поръчката незабавно уведомява възложителя и съгласува
с него такива алтернативни условия, които счита за необходими при дадените обстоятелства.
Ако възложителят съгласува извънредните условия, това не освобождава изпълнителя на
поръчката от неговото задължение да изпълни изцяло договорените услуги, които не се
засягат от форсмажорните обстоятелства.
Изпълнителят се задължава да изпълни пропуснатите услуги в най-кратък срок и в
рамките на същата работна седмица. Не се извършват допълнителни плащания за услуги по
компенсиране на неизпълнената работа.
Общинските служители, определени със Заповед на кмета на Община Полски Тръмбеш,
съвместно с представители на фирмата изпълнител, контролират дейностите по зимно улично
почистване, като констатациите се документират в констативен протокол за изпълнение на
видовете дейности.
Заплащането на дейностите по зимно снегопочистване се извършва на база оформени
констативни протоколи за действително извършените дейности.
В случай на обявено бедствено положение от кмета на общината, отчитането и
заплащането на извършената работа се извършва отделно за периода до неговото
приключване. Разплащането се извършва в срок, съгласно офертата на изпълнителя и
условията на договора и след заверка на протокол за действително извършените работи и
издадена фактура, като дължимата сума се формира въз основа на договорените единични
цени.
В процеса на своята работа, изпълнителят носи отговорност за спазване на: Закона за
пътищата, Закона за движение по пътищата и правилниците за тяхното приложение, Закона за
здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 8121з -647 от 01.10.2014г. за правилата
и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министерство
на вътрешните работи, Закона за опазване на околната среда и Закона за водите и всички
останали нормативни документи, касаещи изпълнението на договора.
Отчитането на извършената работа за позиции 1-16 се отразява в Приемо-предавателен
протокол обр.№2, изготвен въз основа Отчет- Протокол обр.№1 за приемане на Услугите за
определен месец за съответната дейност - извършени работи по снегопочистване. В отчета се
посочва почистения участък , време на почистване, като и неговото качество. Приемането на
извършената работа се извършва от кметовете по села в съответния район и от служителите
на общинска администрация за територията на града и общински пътища.
Реално изпълнени количества ще се измерват на място след всяко извършено
снегопочистване, а стойността на услугата ще се изчислява, като единичната цена за
снегопочистване на 1 км по единичната стойност от офертата на спечелилия участник.
Изтеглянето на закъсалите автомобили – позиция 17 ще се изчислява по вложеното в
работа време-часове констатирано с протокол подписан от представители от Възложителя и
Изпълнителя /Приемно-предавателен протокол/.
Участниците трябва да разполагат с необходимия брой технически средства и
съоръжения за осигуряване на качеството.
Техническо оборудване, с което участникът минимум трябва да разполага за
изпълнение на обществената поръчка - за позиции 1-16 - специализирана техника /машини/
за снегопочистване с гребла и за позиция 17- тежка механизация подходяща за изтегляне на
закъсали автомобили.
Дейността по снегопочистването следва да бъде осъществявана с най -малко 1 машина .
Възложителят ще извършва проверки за готовността за изпълнение на услугите от
изпълнителя по всяко време за срока на договора.

Изпълнителят е длъжен да стартира дейностите по снегопочистване с приоритет на
местните пътища в съответната обособена позиция.
Определеният за изпълнител участник , в чиято позиция са включени общински
пътища изготвя Оперативен план за зимно поддържане за периода на изпълнение на договора.
Оперативният план съдържа следните данни:
- точно название и местоположение на участъците от пътната и улична мрежа, на които
ще се извършва снегопочистване, съгласно Техническата спецификация;
- степените и нивата на снегопочистване на отделните участъци;
- участъците с най-голяма вероятност от снегонавяване;
- избор на схеми за разчистване на снежни валове върху банкети и разчиствания от
снегонавявания и уплътнени снежни пластове;
- въвеждане на дежурства и информационно осигуряване;
- оперативен план за действие при утежнени зимни условия, включително план за
действие при обилни снеговалежи в съответствие с Инструкция № 8121з-914 от 1
декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийновъзстановителни работи, издадена от Министерство на вътрешните работи.
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е предвиден да бъде от датата на
подписване на договора до края на оперативния зимен сезон 2019/2020 година.
Време за реакция:
–времето за реакция за снегопочистване не може да бъде повече от 0,5 часа от подаване на
съобщение от страна на упълномощено от Възложителя лице и/или при натрупана снежна
покривка с дебелина от 8 см.
–времето за реакция за позиция № 17 не може да бъде повече от 1 час от подаване на
съобщение от страна на упълномощено от Възложителя лице
Настоящата техническа спецификация е съставена като се изхожда от изискванията
на Глава 5 „Организация на дейностите по поддържането и ремонта на пътя", издадено от ДА
„Пътища" от „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ 2009 г.".
Изпълнителят на обществената поръчка трябва да спазва изискванията на
възложителя, свързани с предмета на същата и отразените в настоящата Техническа
спецификация, Указанията за участие, Договора за изпълнение на поръчката, действащите
нормативни изисквания за този вид дейности, включително за качество на извършваните
услуги, безопасност и охрана на труда, безопасност на движението и опазване на околната
среда.

СПРАВКА
ЗА ДЪЛЖИНАТА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА
ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
№
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Населено място
2
Полски Тръмбеш,
в това число РП в границите на
града
Павел
Вързулица
Масларево
Страхилово
Куцина
Ст. Стамболово
П. Сеновец
Раданово
Климентово
Иванча
Обединение
Каранци
Орловец
П. Каравелово
Общински пътища, в това число:
VTR 1232
VTR 1234
VTR 1235
VTR 1292
VTR 3236
VTR 3237
VTR 3238
VTR 3239
VTR 3240
VTR 3244
ВСИЧКО:

Изготвил:
Инж.Златин Златинов
контрол”.

Дължина на улична мрежа по
населени места в км
3
33
4,28
30
13
19
29
13
14
20
20
17
21
27
15
16
22
21,4
4
5,2
9,8
2,4
1,3
2,7
1
0,82
0,7
1,17
338,09

- Главен експерт: ”Гражданска защита и инвеститорски

