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Книга III  

 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

 
 

1. Обект на поръчката:  
 Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 
2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”. 
 
 2. Обособени позиции. 

 Изпълнението на настоящата обществена поръчка е разделено на 20 /двадесет/ обособени 
позиции /ОП/, както следва: 
 Обособена позиция № 1 – Район с. Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща 
дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 км ОПМ. 
 Обособена позиция № 2 – Район с. Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните 
махали – с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 16,3  км ОПМ. 
 Обособена позиция № 3 – Район с. Гела, с. Солища, с. Стикъл, мах. Заевите и съставните 
махали – с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,5  км ОПМ. 
 Обособена позиция № 4 – Район с. Петково, с. Белев дол, мах. Чиевци, мах. Славейковци, 
мах. Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 
км.ОПМ. 
 Обособена позиция № 5 – Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали – с 
обща дължина ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 9,0 км ОПМ. 
 Обособена позиция № 6 – Район с. Ровино, с. Селище, с. Требище, с. Търън и съставните 
махали - с обща дължина ОПМ – 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане - 16.1 км. ОПМ. 
 Обособена позиция № 7 – Район с. Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка - с обща дължина 
ОПМ -  26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ. 
 Обособена позиция № 8 – Район с. Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 
36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ. 
 Обособена позиция № 9 – Район с. Турян, с. Пещера, с. Кремене – с обща дължина ОПМ - 
32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15.4 км. ОПМ. 
 Обособена позиция № 10 – Район с. Кутела, с. Виево, с. Славейно, хижа “Момчил юнак” и 
съставните махали – с обща дължина ОПМ - 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане - 34.6 км. ОПМ. 
 Обособена позиция № 11 – Район с. Смилян, с. Липец, с. Сивино, мах. Сърнено - с обща 
дължина ОПМ - 19.3 км, в т.ч. за зимно поддържане -10,100 км ОПМ. 
 Обособена позиция № 12 – Район с. Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах. Ельово - с обща 
дължина ОПМ - 17.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17.500 км ОПМ. 
 Обособена позиция № 13 – Район с. Черешево, с. Кремене, с. Киселчово, с. Буката и 
съставните махали - с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане 19,1 ОПМ. 
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 Обособена позиция № 14 – Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, с. Горна Арда и 
съставните махали - с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 18,1 км.ОПМ. 
 Обособена позиция № 15 – Район с. Вълчан, с. Змиево и с. Равнината - с обща дължина 
ОПМ - 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане - 8.2 км.ОПМ. 
 Обособена позиция № 16 – Район  с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, с. Писаница 
- с обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ. 
 Обособена позиция № 17 – Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и 
съставните махали – с обща дължина на ОПМ - 11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 10,4 км 
ОПМ.  
 Обособена позиция № 18 – Район Смолянски езера - с обща дължина - 7.0 км, в т.ч. зимно 
поддържане - 3,0 км - до х. Смолянски езера ОПМ . 
 Обособена позиция № 19 – Район с. Кокорово, с. Орешец и с. Стража - с обща дължина 
ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 ОПМ. 
 Обособена позиция № 20 – Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. 
зимно поддържане -  1,6 км ОПМ. 
 

Забележка: Към всяка една от горепосочените обособени позиции се включва и услуга 
по снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа, подробно описана в Техническите 
спецификации – Книга V от документацията и приложенията към нея.  

 
Участниците могат да подадат оферти за не повече от 2 /две/ обособени позиции. 
 
Забележка: Участник, който подаде оферти за повече от 2 /две/ обособени позиции ще 

бъде отстранен от участие по всички заявени обособени позиции. 
 
 
3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 
Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
 
4. Място и срок за изпълнение на поръчката. 
Мястото за изпълнение на поръчката са пътища и улици на територията на община Смолян. 
Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на подписване на договора за изпълнение до 

края на зимния експлоатационен сезон 2017/2018 г., а именно 31.03.2018 г. 
 
5. Разходи за поръчката. 
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо 

възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, 
направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 
или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП. 

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за 
сметка на възложителя. 

 
6. Стойност на поръчката. 

 Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху добавената 
стойност /ДДС/. 
 Цената на настоящия договор за „услуга” се определя в лева без ДДС при спазване на 
изискванията на следващата т.7. Цената по договора се формира въз основа на общото количество 
на действително извършени и приети работи при единични цени за съответната дейност, 
оферирани от изпълнителя, съгласно Ценовата му оферта, изготвена по образец съгласно 
приложение № 3. 
 При изготвяне на ценовите предложения по отделните обособени позиции участниците 
следва да се съобразят със следните максимално допустими единични цени по видове дейности, 
както следва: 
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- Цена за снегопочистване – до 40 лв./км. без ДДС. 
- Цена за опесъчаване – до 35 лв./км. без ДДС. 
- Цена за доставка на пясък – пресята и промита – до 38 лв. без ДДС за 1 м3. 
- Цена за доставка на  технологична сол – до 90 лв. без ДДС за 1 т. 
- Цена за доставка на  калциев хлорит  – до 690 лв. без ДДС за 1 т. 
 

Участник, чието ценово предложение по обособена позиция надхвърля съответна 
горепосочена стойност за изпълнение на отделен вид дейност, ще бъде отстранен от 
участие по съответната обособена позиция. 

 
 Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото изпълнение 
на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, включително 
цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, 
складиране и други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за съответния 
изпълнител. 
 

7. Финансиране. 
 Финансирането е със средства от републиканския и общинския бюджет в рамките на 
одобрените и отпуснати средства на общината от МРРБ, определени в ЗДБРБ за дейностите по 
зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за зимни сезони 2015/2016 
година, 2016/2017 година и 2017/2018. 

 
8. Схема на плащане. 
Разплащането на изпълнените видове и количества работи ще се извършва ежемесечно по 

банков път в български лева на базата на оферираните единични цени за извършване на 
дейностите от определения за изпълнител при условията, подробно описани в проекта на договор,  
съдържащ се в Книга VIІ, неразделна част от документацията за участие, а именно: в срок до 30 
/тридесет/ календарни дни след представяне от изпълнителя на надлежно оформени фактури, 
отговарящи на изискванията на Закона за счетоводството, двустранен приемо-предавателен 
протокол за действително извършените работи и справки за обработените километри по маршрути 
съгласно формата, неразделна част от документацията за участие. 

Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език в съответствие с 
изискванията на Закона за счетоводството.  

Те следва да съдържат следната задължителна информация: 
 Получател: Община Смолян 
 гр. Смолян 4700, бул.“България”,  № 12 
 ЕИК: 000615118 
 ЕИК по ЗДДС: BG 000615118 
 МОЛ: Николай Мелемов 
 Номер на документа, дата, място 
 Получател: Николай Мелемов или друг упълномощен представител на Община Смолян. 

 


