ОБЩИНА СИТОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТР А
с . Ситово, обл.Силистра, ул .„Трети март" №72 , тел.086/882213

7583

РЕШЕНИЕ
№13
с. Ситово, 12.09.2014г.

Във връзка с нуждата от

процедурата за избор на изпълнител, който

да осъществи

зимно по.rщържане, снегопочистване , опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията
на Община Ситово през експлоатационните зимни сезони
осигуряване

и 2015 /2016г. с оглед

2014/2015

на нормални условия на живот на населението и безопасност при движение по

пътищата на територията, по задание

приложено към документацията, Община Ситово, в

качеството си на възложител по реда на

чл.

7,

ал.

т.

1,

1

и чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП и на

основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Закои за обществеиите поръчки, реших
1.Да

бъде

проведена

ОТКРИТ А

ПРОЦЕДУРА

за

възлагане

на

обществена

поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване па общински и местни пътища

в Община Ситово за 2014-2016г." за период от
Код

на

обекта

обществени поръчки

на

поръчката,

2 години.

съгласно

номенклатурата

на

класификатора

на

- 90600000;

Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват от бюджета на Община Ситово и

одобрени всяка година средства от Републиканския бюджет за зимни сезони

и

2014/2015

2015 /2016г.

2.

Правно и фактическо основание за откриване на поръчката:

Чл.

чл . 64 от

7,

ал.

1, т. 1 и

чл.14 , ал.3 , т.2 и чл . 15 , ал.4 от ЗОП и на основание чл . 25, ал . 1 и ал . 2 и

Закон за обществените поръчки, както и предвид необходимостта от избор на

изпълнител ,

който

да

осъществи

зимно

по.rщържане ,

снегопочистване,

опесъчаване

на

общинската пътна мрежа на територията на община Ситово през експлоатационните зимни

сезони

2014/2015

и 2015 /2016г .

3. Прогнозна стойност на поръчката към датата на
120 000.00/сто и двадесет хиляди/лева без вкл.ДДС.

решението:

4.

Вид на процедурата

5.
-

Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:

-

ОТКРИТ А ПРОЦЕДУРА.

с.Ситово , Община Ситово , Област Силистра;
максимален срок за изпълнение на поръчката

- 24 /двадесет

и четири/ месеца.

6.Обект на поръчката:

•

IV-SLSl 111 -

с.Ситово-с.Искра-с.Нова

Попина-разклон

на

път

П-21

гр.Силистра

гр.Русе, с дължина на участъка от 12 , 980км ;

•
•

IV-SLSl 110 - paзклoн с.Гарван - с.Гарван-с.Попипа, с дължина на участъка от 11 , 720км;
IV-SLSl 112- с.Добротица-с.Ирник-с.Босна , с дължина на участъка от 6 , ОООкм;

Община Ситово. Област Силистоа

2013r.

с. Ситово

- с.

Слатина, с дължина на участъка от 5 , ОООкм;

•
•

IV-SLS2113 IV-SLS 1024 -

•

IV -SLS 1114 -

•

По улиците в населените места: с.Ситово, с . Искра, с.Попипа, с.Гарван, с . Добротица

разклон с.Босна

с. Босна-граница с Община Главиница, с дължина на

-

участъка от 6 , 080км;

с.Любен-с.Ястребна

-

граница с Община Силистра, с дължина на участъка

от 5,700км ;

,с.Любен , с.Босна, с.Поляна, с.Слатина, с.Нова Попина, с.Ирник и с.Ястребна и всички
дейности , предвидени в „Техническите правила за поддържане и ремонт на пътищата,

раздел „Зимно поддържане " .
7.Срок на плащане

-

отложено до

60 дни

от датата на фактуриране ;

Изисквания към обекта при изпълнението:

8.

Поддържане в проходимост при зимни условия на посочените по -горе пътни участъци и

улици в с . Ситово и селата от Община Ситово , включващо:

Почистване на общинските пътища от сняг (при снежна покривка над

•

при

снегонавявания

с

цел

създаване

нормална

проходимост

за

7

см.), от преспи

пътните

превозни

средства при зимни условия.

Опесъчаване на участъци (механизирано и ръчно) със заледявания и стръмни участъци ,

•

по

които

има

опасност

от

задръстване

на

движението ,

поради

невъзможността

на

автомобилите да ги преодоляват.

•

Разполагане на купчини от пясък по стръмни и опасни за заледяване участъци с цел
използването на пясъка от превозни средства, затруднени при преодоляването на тези
участъци.

•
•

Изтегляне на закъсали и затрупани в снежни преспи МПС-та

•

Възлаганите

Периодичността на почистване /опесъчаване/ на територията на общината ще

се

осъществява по указания на Възложителя.

видове

"Технически

работи

правила

поддържане"" (ГУП

за

да

бъдат

изпълнявани

поддържане

и

ремонт

при
на

спазване
пътищата,

изискванията
Раздел

на

"Зимно

1989 г.).

По време на изпълнение на поръчката да се спазват изискванията за безопасни условия

•

на труд, общинските наредби и законите на Република България.
Щети или причинени вреди на трети лица, произтекли от забавяне, неправилни действия

•

и/или неизпълнение на необходимите дейности по субективни причини са за сметка на
избраният изпълнител , фирмата отговаряща за изпълнението по сключен договор .

9.
•

Бюджет и начин на плащане:

Финансирането

на

поръчката

се

осъществява

от

бюджета

на

Община

Ситово

и

одобрените средства за всяка финансова година от Републиканския бюджет;

•

Начин на плащане

-

срещу издадена фактура, в български лева, по банков път след

подписване на приеме-предавателен протокол за извършената работа;

•

Цената да включва всички разходи за всички видове работи и доставки.

10. Критерий

за оценка на офертите:

Възложителят

ще

определи

изпълнителя

на

обществената поръчка въз

основа

на

посоченият в обявлението критерий „икономически най-изгодна оферта" .

11.

Оферта:

Офертите да се изготвят на български език. Да отговарят на изискванията на чл.56 от
зоп.

12.

Срок на валидност на офертите:

Не по-малко от

90

(деведесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
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13. Гаранции:
Гаранциите се представят в една от следните форми; парична сума или банкова
гаранция. Кандидадът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на
гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

•

Размерът на гаранцията за участие в процедурата да е в размер на

•

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на

1200 /хиляда

и двеста/

лева.

2%

/два процента/ от прогнозната

стойност на поръчката.

14. Място

и срок за получаване на документацията:

Документацията може да се закупи всеки работен ден от

17.00

ч . до

03.10.2014

год. в Община Ситово , ул. „Трети март"

8.00
№ 72,

ч.-

12.00

ч. и от

ет.2 , кабинет

13 .00-

29 -

инж.

Татяна Борисова- гл.специалист „ Общинска собственост" . Комплектът документи за участие в

поръчката може да бъде изпратен чрез куриерска служба за сметка на участника, след
изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс и информация
относно: наименование на обекта на поръчката, данни за издаване на фактура, точен адрес и
лице за получаване на документацията, телефон и факс .

15. Място

и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават всеки работен ден от
ул. „Трети март" №72 , ет.2 , кабинет
собственост" до

17.00 ч .

от

06.10.2014

29 -

08.00-17.00

ч . в сградата на Община Ситово ,

инж. Татяна Борисова- гл.специалист „ Общинска

год . до 13.10.2014г.

16.Място, дата и час на отваряне на офертите:

Предложенията на кандидатите ще бъдат разгледани и оценявани на

13.00 ч.

14.10.2014

год. от

в заседателната зала на Община Ситово , ул. „Трети март" №72.

17. Цената на документацията:
12 лв. (дванадесет лева) с включен ДДС , платими в касата на Община Ситово или по
банков път: IBAN: BG83IABG 7459 8423 3444 00, BIC-IABGBGSF, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ
БАНК АД, клон гр. Силистра.

КМЕТ НА ОБЩИНА

)
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