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ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА   ЗОП- ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в 

населени места на територията на Община Кубрат през зимния сезон 2016/2017 г. по 13 

обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2170  и 

снегопочистване на  улици на територията на с.Беловец;  

Обособена позиция № 2: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2170 и 

снегопочистване  на улици на територията на с.Сеслав;  

Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 3061 и 

снегопочистване на  улици на територията на гр.Кубрат /1/; 

Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и  снегопочистване на улици на територията 

на гр.Кубрат/2/ и с.Медовене 

Обособена позиция № 5: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1063 и 

RAZ 3067 и снегопочистване на  улици на територията на с.Каменово и с.Равно; 

Обособена позиция № 6: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 2064 и 

снегопочистване на  улици на територията на с.Задруга, с.Точилари  и с.Горичево; 

Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на  улици на територията 

на с.Савин и с.Севар; 

Обособена позиция № 8: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1060 и 

RAZ 1062; 

Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на  улици на територията 

на с.Мъдрево и с.Тертер; 

Обособена позиция № 10:  Зимно поддържане и снегопочистване на  улици на 

територията на с.Бисерци; 

Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на  улици на територията 

на с.Божурово; 

Обособена позиция № 12: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -- RSE 1065 и 

снегопочистване на  улици на територията на с.Звънарци; 

Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на  улици на територията 

на с.Юпер. 
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                                                   СЪДЪРЖАНИЕ  
 

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО 

СЪСТЕЗАНИЕ  
 

 

1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 

 

2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

3. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

 

5. ПРОЕКТИ НА ДОГОВОРИ  

 

6. ОБРАЗЦИ 

Образец  № 1 – Стандартен образец за Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП); 

Образец  № 2 –  Предложение за изпълнение на поръчката  

Образец № 3 – Ценово предложение с ценови параметри  

Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; 

Образец № 5 –  Декларация за срока на валидност на офертата; 

Образец № 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, които са в сила в страната; 

Образец № 7 – Декларация за направен предварителен оглед на обекта и за 

запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката; 

Образец № 8 –  Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП;  

Образец № 9 –Списък на техническите лица,ангажирани с изпълнение на 

поръчката; 

Образец № 10 – Списък на специализираната техника, необходима за 

изпълнение на поръчката, придружен с копия на регистрационни талони;  

Образец № 11 – Списък и доказателства за изпълнени дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години; 

 

 

 

 

 

 


