
ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за услуга 

№ 2017 г.

Днес,'%! 'А /^ в  ф. Кубрат, между:

Община Кубрат,
със седалище и адрес на управление. Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис Г  №
1, код по Регистър БУЛСТАТ; 000505846, представлявана от Алкин Неби в качеството 
на Кмет на Община Кубрат,
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и
„ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД,
със седалище и адрес на управление: 7500 гр. Силистра, бул. „Македония'1 № 199,
ЕИК по Регистър БУЛСТАТ: BG 200081794
представлявано от инж. Желязко Друмев, в качеството на изпълнителен директор, 
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна£);
се сключи този договор (,Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги. „Зимно 
поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в 
населени места на територията на Община Кубрат по 13 обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -  
снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на 
територията на с. Беловец;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на улици на територията на гр. 
Кубрат -  снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на 
територията на с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на 
територията на с. Сеслав;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на 
територията на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция JV* 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на 
територията на с. Савин и с. Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на 
територията на с. Задруга, с. Точилари и с, Горичево;
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;
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Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на 
територията на с. Божурово;
Обособена позииия № 12: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на 
територията на с. Звънарци;
Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на 
територията на с. Юпер“,

За обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на 
територията на с. Савин и с. Севар,

наричани за краткост „Услугите“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с 
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№
1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от 
него.
Чл. 3. В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в 
срок до 5 (пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Срокът на Договора е до 30.04.2018 г., считано от датата на сключването му или 
до достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по чл. 6, в зависимост 
от това кое от двете събития настъпи по-рано.
Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е Община Кубрат.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 6. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, 
като максималната стойност на договора не може да надвишава 7 500.00 (седем хиляди 
и петстотин) лева без ДДС и 9 000.00 (девет хиляди) лева с ДДС (наричана по- 
нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, включително и разходете за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или 
на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите 
подизпълнители, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е 
други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Единичните цени, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора 
и не подлежи не подлежат на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този 
Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
(4) В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, 
Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно 
определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително 
споразумение.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както
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следва: чрез периодични плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
месечни отчети -  в срок до 10 (десет) дни, считано от приемане изпълнението на 
Услугите за съответния период.
Чл. 8. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 
документи:
1 отчет за предоставените Услуги за съответния период представен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответния период, 
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета по т. 1, 
при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на 
изпълнението) от Договора; и
3. фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 10 
(десет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 
условията по ал. 1.
Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева/евро/друга валута (ако 
изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) 
чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ОББ
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG36UBBS80021074461820.
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са 
надлежно извършени.
Чл. 10. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната 
част от Услугите за съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко 
на подизпълнителя
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването 
му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях 
като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 
(десет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (отнася се само за обособена позиция № 1)
Гаранция за изпълнение

Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 2 % (две на сто) от Стойността
на Договора без ДДС, а именно...........( .......................................... ) лева („Гаранцията за
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
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Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор 
и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на 
Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за 
изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора.
Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 
по [банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената 
поръчка:
Банка: [..............................................]
В 1C. [..............................................]
EBAN: [..............................................].
Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на 
банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на 
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се 
лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на 
основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 15 
(петнадесет) дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на 
Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания 
за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
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(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка — чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията 
за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпълнение.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по- 
дълъг от 1 (един) ден след настъпване на съответното събитие и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
развали Договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение , в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.
Чл. 19. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 {три) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, 
така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за 
изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.
Общи условия относно Гаранцията за изпълнение
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 
Страните.

Общи права н задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 -  10 от 
договора;
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2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 
на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация 
и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане Услугите, в случай че са изпълнени 
точно;
4. да ползва необходимата му информация, свързана с дейността по договора и да 
изисква, в разумен срок, предоставянето на допълнителна информация, необходима за 
изпълнението на задълженията му по настоящия договор.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите и да извърши преработване и/или 
допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал 
това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 
на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в чл. 40 от Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на 
Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на 
настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение 
или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
ЗОП. (ако е приложимо)
10. Да извършва договорените дейности по зимното поддържане и снегопочистване с 
грижата на добър стопанин, като организира и координира цялостния процес на 
дейността си в съответствие с Техническата спецификация.
11. Да спазва указания, давани от определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо 
контрол върху възложените дейности;
12. Да осигури необходимите му за работа машини, съоръжения и работна ръка, 
включително и при бедствени ситуации;
13. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 
грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
14. да осигури безопасни и здравословни условия на труд на работещите, както и да 
осигури необходимата организация за обезопасяване и сигнализиране на обекта през 
време на изпълнението на дейностите по зимното поддържане и снегопочистване, с цел 
предотвратяване на риска за живота и здравето на гражданите;
!5. преди започване на снегопочистването лично да уведомява по телефон и/или емейл 
лицата посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;
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2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или 
да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но 
без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите, 
в съответствие с уговореното в чл. 27 от Договора,
5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора; 
Чл. 26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на 
договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 
предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима 
за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите 
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното 
в чл. 40 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузите на чл. 16-19 от Договора;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на настоящия договор, в резултат на които 
възникват:
а) смърт или злополука, на което и да е било физическо лице;
б) загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение 
предмета на договора.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 27. Предаването на всеки от отчетите се документира с протокол за приемане и 
предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен 
протокол“).
Чл. 28. (I) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите в определен от него срок, като в 
такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в 
случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 
отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и резултатът от 
изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се 
извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от 
Страните в срок до 7 (седем) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 4 от 
Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в 
изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се 
налагането на санкция, съгласно чл. 29 -  3 1 от Договора.
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САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло две на сто) от 
Цената за съответния период за всеки ден забава, но не повече от 3 % (три на сто) от 
стойността на съответния период.
Чл. 30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 
отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи 
допълнително възнаграждение за това, В случай, че и повторното изпълнение на 
услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за 
изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 32. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Този Договор се прекратява:1
1 с изтичане на срока по чл. 4 от Договора или с достигане на максимално допустимата 
Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) 
дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства,
4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено,
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма,
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация -  по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 34. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 
писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на 
подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато 
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 
Страна.
Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без 
да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на 
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

1 Изброените основания не са изчерпателни.
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Чл. 36. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на 
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета 
на Договора.
Чл. 37. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 38. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои 
понятия -  според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми
Чл. 39. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители 
са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и 
други изисквания, свързани с предмета на Договора и в частност, всички приложими 
правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП

Конфиденциалност
Чл. 40. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 
да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна 
при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, 
свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на 
Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 
характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета 
на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална 

информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:
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1. информацията е станала или става публично достьпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните, или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и 
наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления
Чл. 41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 42. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания 
по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или 
залагани съгласно приложимото право.

Изменения
Чл. 43. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с 
изискванията и ограниченията на ЗОП

Непреодолима сила
Чл. 44. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за 
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността 
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност 
за изпълнение на поетите с Договора задължения.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на 
непреодолимата сила Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или 
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата 
сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и 
очакваното времетраене на неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
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изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 
непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 
сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 45. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления
Чл. 46. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по куриер, по факс, електронна поща
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис 1” № 1 
Тел.: 0848 72020 
Факс: 0848 73205 
e-mail: kubrat@kubrat.bg
Лице за контакт: заместник-кмет Орхан Мехмед

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Силистра, бул. „Македония“ №199 
Тел.: 086 818 881
Ф акс:....... .......................
e-mail: patperfect_t@abv.bg
Лице за контакт: инж. Желязко Друмев

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по 
куриер;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс,
4. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 {три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на 
това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на

Стр. 11 от 12

mailto:kubrat@kubrat.bg
mailto:patperfect_t@abv.bg


дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 
срок до 7 (седем) дни от вписването й в съответния регистър.

Чл. 47. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на 
несъответствия, водещ е българският език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, 
отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, 
ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право
Чл. 48. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове
Чл. 49. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще 
се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри
Чл. 50. Този Договор се състои от [12 (дванадесет)] страници и е изготвен и подписан 
в 2 (два) еднообразни екземпляра -  по един за всяка от Страните.

Приложения:
Чл. 51. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 
приложения:
Приложение № 1 -  Техническа спецификация,
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

Заличена информация, на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: основание чл. 23 от ЗЗЛД ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение № 3 -  Цено! . ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Заличена информация, на
Гл. счетоводител: основание чл. 23 от ЗЗЛД 

/Ев

С ъгласувал: Заличена информация, на

Гл. юрисконсулт основание чл. 23 от ЗЗЛД

' Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице.
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община 
Кубрат обхваща обектите на общинската пътна мрежа на територията на Община Кубрат 
и дейностите, предвидени в НАРЕДБА № РД-02-20-190Т 12 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА 
ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТИЩАТА, Глава четвърта. ВИДОВЕ, 
ОБХВАТ И ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТИТЕ ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА 
ПЪТИЩАТА. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА и в „Технически правила за 
поддържане и ремонт на пътищата'* /НАПИ-2009г./ и по специално прилагане на раздел V 
-  „Зимно поддържане на пътищата“.

1,Общи технически изисквания
1.1. Изпълнителят осигурява денонощни дежурства през оперативния сезон от 

достатъчно хора и техника, необходими за поддържане в нормално състояние през целия 
зимен сезон на обектите, предмет на поръчката в лева за 24 /двадесет и четири/ часа.

1.2. Изпълнението на услугата при конкретни нужди ще се осъществява само след 
заявка от Възложителя или упълномощено от него лице към Изпълнителя.

1.3. При конкретни извънредни или аварийни ситуации, Възложителят може да 
разпорежда наемане на допълнителна техника, употреба на инертни материали и др.

1.4. При обилни и продължителни снеговалежи и снегонавявания. Възложителят 
възлага изпълнение на услугата след прекратяване на валежите. При възникване на 
крайна необходимост -  застрашен човешки живот, липса на хранителни продукти и 
питейна вода и други неотложни нужди, Възложителят възлага изпълнение на услугата за 
конкретното направление. При особено продължителни снеговалежи снегопочистването 
да се извършва периодично, като едновременно се извършват основните работи по 
опесъчаване и разпръскване на инертни материали и химични вещества.

2.5.Употреба на инертни материали и техническа сол се допуска след съгласуване 
с Възложителя при:

- общо обледяване в резултат на поледица;
-пътни участъци на стръмни, тесни и характерни места;
-при заледяване на пътната настилка без снеговалеж при температури под минус 

10 градуса;
- при влажно и мокро пътно покритие и при спадане на температурите до плюс 1 

градус може да се пристъпи към превантивно разпръскване на инертни материали и 
химически вещества;

- Настилката трябва да бъде почистена в цяла ширина, включително площадките за 
аварийно спиране, уширенията в района на кръстовищата с останалите пътища, 
подходите към бензиностанциите и другите крайпътни обслужващи обекти;

- Разчиствания на снегонавявания с дебелина над бОсм -  работата включва 
разчистване с роторен снегорин или челен товарач (снежните маси трябва да бъдат 
изнесени извън настилката на банкетите по пътя).

- Почистване на уличната и пътната настилка от сняг включва отстраняване на 
снежната покривка, чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към 
бордюрите или банкетите.

- При много неблагоприятни климатични условия / снежни бури, интензивни 
снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно 
снегочистене, се допуска работите по снегочистенето на пътя да се преустановят до 
спиране на вятъра и подобряване на времето.

- В зоните на пътните кръстовища, за да се осигурят необходимите условия за 
безопасност на движението, следва да се отстранят всички снежни маси върху 
тротоарите, които пречат или намаляват видимостта.
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- При нужда се извършва изтегляне на закъсали автомобили на разстояние до 
извеждането им от ситуация и при нужда съпровождането им до опорен пункт на 
разстояние до 2 ОООм. Прилага се при невъзможност от самостоятелно придвижване и при 
образуване на задръствания по улици и пътища и при опасност от възникване на ПТП.

Критерии за качество: дейността е качествено извършена, когато:
- след спиране на снеговалежа или при нормален снеговалеж е почистено цялото 

улично платно;
- не се допуска нарушение на пътни съоръжения по платното. Ако такова се 

допусне, щетата е за сметка на изпълнителя
- не се допуска затрупване на подходите към странични улици при извършване на 

дейността.
Проходимостта на всички пътни трасета се осигурява до 6 часа след започване на 

снеговалежа и до 1 час след получаване на сигнал от страна на упълномощено лице от 
Възложителя.

2. Специални изисквания при изпълнението на настоящата обществена 
поръчка

2.1 .Разчистване на пътищата от сняг (снегопочистване)
Снегопочистването на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването 

на снега от пътното платно. То трябва да се извършва своевременно, бързо икачествено и 
да осигурява условия за нормално протичане на движението и запредпазването на 
пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици.

Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно. 
Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на 
пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма. В зоните на пътните 
кръстовища, с оглед осигуряване на необходимите условия за безопасност на движението, 
се отстраняват снежните маси върху банкетите, които затрудняват или намаляват 
видимостта.

Несвоевременното почистване на снега води до неговото уплътняване под 
действието на автомобилите и образуване на снежно - ледени пластове върху настилката. 
Отстраняването на подобни пластове е свързано с изразходване на значително повече 
труд и средства.

Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение при зимни 
условия - снегопочистването на общинските пътища трябва да започне при максимална 
дебелина на снежната покривка по време на снеговалеж - 10 см. Снежната покривка по 
пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към 
банкетите. Снегорините машини могат да се движат непрекъснато по време на 
снеговалежа /патрулна система на снегочистене/ или периодично през определен 
интервал от време /периодично снегочистене/. Времето между две последователни 
преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на образувалата се снежна 
покривка върху платното за движение да не бъде по- голяма от 10 см.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното 
платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за 
движение, като се допуска снегочистене само на една лента за движение с уширение за 
разминаване през 200 - 300 м.

При много неблагоприятни климатични условия /снежни бури, интензивни снежни 
виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно 
снегочистене, се допуска работите по снегочистенето на пътя да се преустановят до 
спиране на вятъра и подобряване на времето. В тези случаи отговорните длъжностните 
лица от фирмата, ангажирана със зимното поддържане трябва да действат съгласно 
указанията, посочени в оперативния план за действие при утежнени зимни условия.



съвместно с органите на пътната полиция, областните дирекции „Гражданска защита”, в 
съответствие с изискванията на „Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда за 
осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановтелни работи при 
бедствия“.

Зимното снегопочистване се извършва при необходимост, по всяко време на 
денонощието. Снегопочистването се извършва до тогава, докато се осигурят условия за 
нормално протичане на движението по общинските пътища при зимни условия. Да се 
спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и Правилата за 
безопасност на труда.

2.2.Лугиране и опесъчаване на пътната настилка, снегопочестване с роторен 
снегорин

При снегочистене по време на снеговалеж могат да се използват химически 
вещества за предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното 
покритие в количество 10-20 g/m2 техническа сол.

Използване на техническа сол- при слаб снеговалеж първото разпръскване се 
извършва 30-45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж - след 
15-20 min.

Снежни преспи с дебелина до 0,60 m могат да се разчистват с тежки снегорини.
При снегопочистване с булдозери и други тежки верижни машини върху пътното 

платно се оставя снежен пласт с дебелина 5 - 6  см. за предпазване на пътнотопокритие от 
повреди. Уплътнените снежни пластове се отстраняват с автогрейдери.Заледени и здраво 
прилепнали към пътното покритие пластове се обработват предварително със сол в 
количество 25 g/m2. Когато след преминаване на автогрейдеране може да се постигне 
пълно отстраняване на снежния пласт, се прави повторнаобработка с химични вещества.

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или 
заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи 
неблагоприятнотовлияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на 
движението преззимата. Обезопасяването се постига чрез разпръскване на: минерални 
материапи(опесъчаване) или на химически вещества за стопяване на леда и снега. 
Отделнитеспособи могат да се прилагат самостоятелно или комбинирано.

Работите по опесъчаването и разпръскването на химически вещества по пътищата 
трябва да се изпълняват най-напред и преди всичко на участъците с трудни условия на 
движение, като: криви с малки радиуси, участъци с големи надлъжни наклони, пътни 
кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни участъци в близост до 
водоеми и други участъци с интензивно използване на спирачни сили.

Лугирането и опесъчаването се извършва механизирано, като се спазват всички 
Правила за безопасност при движение по пътищата. Правилата за безопасност на груда и 
„Технически правила и изисквания за поддържане на пътища’' (Национална Агенция 
„Пътна инфраструктура”, София 2009 г.) в частта за зимното поддържане. Лугирането и 
опесъчаването на конкретен участък от пътната мрежа се извършва при необходимост по 
всяко време на денонощието след уведомяване на възложителя (по телефон и/или емейл, 
посочени от Възложителя).

Разходните норми на минералните материали за опесьчаване са 200 g/m2.
При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 

150g/m2.
Минералните материали трябва да се разпръскват по цялата широчина на платното 

за движение.
С цел да се намали зимната хлъзгавост по пътищата се препоръчва използването на 

пясъко-солени смеси в съотношение 150 kg сол на 1 m3 пясък съгласно дял четвърти- 
„Зимно поддържане” на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища”

27



(Агенция „Пътна инфраструктура”, София 2009 г.) Солта и пясъка трябва да бъдат 
предварително смесени и добре размесени.

При използване на техническа сол и слаб снеговалеж първото разпръскванесе 
извършва 30-45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж -след 15
20 min.

2.3.Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през зимниясезон.
2,4.Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа.обект 

напоръчката през зимния сезон.
2.5.Осигуряване и поддържане на телефонна връзка в офиса на Изпълнителяжоято 

да се поддържа в изправност денонощно и на която Възложителя лично или 
чрезотговорните си за зимното поддържане служители, да съгласува и 
контролирадействията на Изпълнителя при изпълнението на договорните му задължения. 
Съобразно метеорологичните условия, Изпълнителят следва да бъде наразположение на 
Възложителя и да предоставя услугата незабавно при поискването йот Възложителя.

2.6. Изпълнителят е длъжен да информира своевременно оправомощените 
представители на Възложителя за потвърждаване началото на дейностите по 
снегопочистване и съответно за тяхното приключване. За извършени дейности без заявка 
от Възложителя или упълномощено от него лице няма да бъдат признавани дати и 
количества, представени от Изпълнителя.

2.7. Възложителят може да възлага изпълнението на допълнително възникнали 
видове работи, свързани технологично с предмета на поръчката, които не са могли да му 
бъдат известни към датата на процедурата, в рамките на осигурените средства.

2.8. Качество на извършените работи: Възлаганите видове работи да бъдат 
изпълнявани при спазване изискванията на Техническа спецификация на АПИ от 2014г„ 
Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата на Агенция „Пътна 
инфраструктура" от 2009 г., Закон за пътищата и Закон за движение по пътищата. 
Санкции: При непълно, некачествено и забавено изпълнение от страна на участникът, 
избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да наложи санкции, съгласно договора за изпълнение.

II. Зимно подържане и снегопочистване на уличната мрежа на град Кубрат
Възложителят обезпечава почистването от сняг и лед, третирането против заледяване и 
обезопасяването на улични платна, тротоари и територии за обществено ползване в град 
Кубрат, улиците в гр. Кубрат, против хлъзгане (опесъчаване) на пътните настилки и 
съоръжения с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и 
предпазване от образуване на снегонавявания.

Възложителят обезпечава почистването от сняг и обезопасяването на улични 
платна, тротоари и територии за обществено ползване в гр. Кубрат с цел осигуряване на 
условия за нормално протичане на движението и предпазване от образуване на 
снегонавявания.

Снегопочистването ще се извършва до опорен пункт на населеното място -  
кметство, магазин, автобусно обръщало, здравни, детски, учебни заведения и др. 
Възложителят може да възлага и снегопочистване на пътни участъци, свързани с нуждите 
на населението.

При изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват следните 
дейности:

1. Разчистване на уличната мрежа по населените места в община Кубрат от сняг 
(снегопочистване)

Снегопочистването на уличната мрежа по населените места обхваща дейностите, 
свързани с отстраняването на снега от уличното платно. То трябва да се извършва
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своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на 
движението.

Снежните маси се разчистват по цялата широчина на уличното платно. 
Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта по улицата, особено в зоните на 
кръстовищата, където опасността от това е най-голяма.

В зоните на кръстовищата, с оглед осигуряване на необходимите условия за 
безопасност на движението, се отстраняват снежните маси върху тротоарите, които 
затрудняват или намаляват видимостта.

Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение при зимни 
условия - снсгопочистването на уличната мрежа по населените места трябва да започне 
при максимална дебелина на снежната покривка по време на снеговалеж -10 см.

Снежната покривка по уличната мрежа по населените места се отстранява чрез 
последователно изтласкване на снега от оста на улицата към тротоарите. Времето между 
две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на 
образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по- голяма от 10 
см.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на уличното 
платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за 
движение, като се допуска снегочистене само на една лента за движение с уширение за 
разминаване през 200 - 300 м.

При много неблагоприятни климатични условия /снежни бури, интензивни снежни 
виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно 
снегочистене, се допуска работите по снегочистенето на уличната мрежа по населените 
места да се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето. В тези случаи 
кметовете на населените места дават указания за действие, съгласно указанията, посочени 
в оперативния план за действие при утежнени зимни условия, съвместно с органите на 
пътната полиция, областните дирекции „Гражданска защита”, в съответствие с 
изискванията на „Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда за осъществяване на 
спасителни и неотложни аварийно-възстановтелни работи при бедствия“.

Зимното снегопочистване се извършва при необходимост, по всяко време на 
денонощието. Снегопочистването се извършва до тогава, докато се осигурят условия за 
нормално протичане на движението по уличната мрежа по населените места при зимни 
условия. Да се спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и 
Правилата за безопасност на труда.

2. Лугиране и опесъчаване на пътната настилка.
При снегочистене по време на снеговалеж могат да се използват химически 

вещества за предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното 
покритие в количество 10-20 g/m2 техническа сол.

Използване на техническа сол- при слаб снеговалеж първото разпръскване се 
извършва 30-45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж - след 
15-20 rain.

Снежни преспи с дебелина до 0,60 m могат да се разчистват с тежки снегорини.
При снегопочистване с булдозери и други тежки верижни машини върху пътното 

платно се оставя снежен пласт с дебелина 5 - 6  см. за предпазване на пътнотопокритие от 
повреди. Уплътнените снежни пластове се отстраняват с автогрейдери.Заледени и здраво 
прилепнали към пътното покритие пластове се обработват предварително със сол в 
количество 25 g/m2. Когато след преминаване на автогрейдеране може да се постигне 
пълно отстраняване на снежния пласт, се прави повторнаобработка с химични вещества.

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или 
заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи 
неблагоприятнотовлияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на
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движението преззимата. Обезопасяването се постига чрез разпръскване на: минерални 
материали(опесъчаване) или на химически вещества за стопяване на леда и снега. 
Отделнитеспособи могат да се прилагат самостоятелно или комбинирано.

Работите по опесъчаването и разпръскването на химически вещества по пътищата 
трябва да се изпълняват най-напред и преди всичко на участъците с трудни условия на 
движение, като: криви с малки радиуси, участъци с големи надлъжни наклони, пътни 
кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни участъци в близост до 
водоеми и други участъци с интензивно използване на спирачни сили.

Лугирането и опесъчаването се извършва механизирано, като се спазват всички 
Правила за безопасност при движение по пътищата. Правилата за безопасност на труда и 
„Технически правила и изисквания за поддържане на пътища" (Национална Агенция 
„Пътна инфраструктура’', София 2009 г.) в частта за зимното поддържане. Лугирането и 
опесъчаването на конкретен участък от пътната мрежа се извършва при необходимост по 
всяко време на денонощието след уведомяване на възложителя (по телефон и/или емейл, 
посочени от Възложителя).

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 200 g/m2.
При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 

150g/m2.
Минералните материали трябва да се разпръскват по цялата широчина на платното 

за движение.
С цел да се намали зимната хлъзгавост по пътищата се препоръчва използването на 

пясъко-солени смеси в съотношение 150 kg сол на 1 m3 пясък съгласно дял четвърти- 
„Зимно поддържане” на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища" 
(Агенция „Пътна инфраструктура”, София 2009 г.) Солта и пясъка трябва да бъдат 
предварително смесени и добре размесени.

При използване на техническа сол и слаб снеговалеж първото разпръскванесе 
извършва 30-45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж -след 15
20 min.

3. Осигуряване на денонощно разположение на хора и техника през зимния сезон.
4. Осигуряване и поддържане на телефонна връзка с Изпълнителя, която да се 

поддържа в изправност денонощно и на която Възложителя лично или чрез кметовете на 
населените места, да съгласува и контролира действията на Изпълнителя при 
изпълнението на договорните му задължения.

Съобразно метеорологичните условия, Изпълнителят следва да бъде на 
разположение на Възложителя и да предоставя услугата незабавно при поискването й от 
Възложителя.

III. Зимно подържане и снегопочистване на уличната мрежа в селата па 
територията на Община Кубрат

При изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват следните 
дейности:

1. Разчистване на уличната мрежа по населените места в община Кубрат от сняг 
(снегопочистване)

Снегопочистването на уличната мрежа по населените места обхваща дейностите, 
свързани с отстраняването на снега от уличното платно. То трябва да се извършва 
своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на 
движението.

Снежните маси се разчистват по цялата широчина на уличното платно. 
Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта по улицата, особено в зоните на 
кръстовищата, където опасността от това е най-голяма.
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В зоните на кръстовищата, с оглед осигуряване на необходимите условия за 
безопасност на движението, се отстраняват снежните маси върху тротоарите, които 
затрудняват или намаляват видимостта.

Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение при зимни 
условия - снсгопочистването на уличната мрежа по населените места трябва да започне 
при максимална дебелина на снежната покривка по време на снеговалеж - 10 см.

Снежната покривка по уличната мрежа по населените места се отстранява чрез 
последователно изтласкване на снега от оста на улицата към тротоарите. Времето между 
две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на 
образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по- голяма от 10 
см.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на уличното 
платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за 
движение, като се допуска снегочистене само на една лента за движение с уширение за 
разминаване през 200 - 300 м.

При много неблагоприятни климатични условия /снежни бури, интензивни снежни 
виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно 
снегочистене, се допуска работите по снегочистенето на уличната мрежа по населените 
места да се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето. В тези случаи 
кметовете на населените места дават указания за действие, съгласно указанията, посочени 
в оперативния план за действие при утежнени зимни условия, съвместно с органите на 
пътната полиция, областните дирекции „Гражданска защита", в съответствие с 
изискванията на „Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда за осъществяване на 
спасителни и неотложни аварийно-възстановтелни работи при бедствия“.

Зимното снегопочистване се извършва при необходимост, по всяко време на 
денонощието. Снегопочистването се извършва до тогава, докато се осигурят условия за 
нормално протичане на движението по уличната мрежа по населените места при зимни 
условия. Да се спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и 
Правилата за безопасност на труда.

2. Осигуряване на денонощно разположение на хора и техника през зимния
сезон.

3. Осигуряване и поддържане на телефонна връзка с Изпълнителя, която да се 
поддържа в изправност денонощно и на която Възложителя лично или чрез кметовете на 
населените места, да съгласува и контролира действията на Изпълнителя при 
изпълнението на договорните му задължения.

Съобразно метеорологичните условия, Изпълнителят следва да бъде на 
разположение на Възложителя и да предоставя услугата незабавно при поискването й от 
Възложителя.

Изготвил:
инж. Е. Чакъров, cm. експерт „ИД‘‘
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ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД

от „ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД гр. Силистра
(наимен>' ?апие на участника) \ \

Заличена информация, на
и подписано инж. Ж е л я з к а * ^ . гг °- Друмев с ЕГН: ОСНованиечл.23отззлд

Ъ оСУлова^  (трите имена и ЕГН)

в качеството му на Изпълнителен директор
(на длъж носту

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: 200081794;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с вслчки документи и образци от документацията за участие в процедурата, 
получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че 
представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в 
документацията за участие в процедура с предмет „Зимно поддържане на общинската пътна 
мрежа и снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община 
Кубрат по 13 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Зкмно поддържане на общинската пъгна мрежа -  
снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 2: Зимно ноддържане и снегопочистване на улини на територията 
на с. Беловец;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат -  
снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 4: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с. Сеслав;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с.Савин и с.Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с. Задруга, с. Точилари и Горичево; \
Обособена позиция № 9: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията лч- 
на с.Мъдрево и с.Тертер: С\ Я ^
Обособена позиция № 10: Зимно поддържане и снегопочистване на улипи на територият\ ^  
на 1.Бисерци; £ '
Обособена позиция № 11: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територия?

/ ,  на с.Божурово; '  * Д \
I /  ^аличена информация, наЗаличена информация, на ■* o'

основание чл. 23 от ЗЗЛД $  £

1



Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД

- - \

Обособена позиция № 12: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с.Звънарци;
Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с.Юпер“

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купуиачг” документация за 
>частие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. 
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка за обособена 
позиция № 7 - Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията на с. Савин 
и с. Севар в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, а именно

4. Запознат/а съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам 
го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще 
сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в 
законоустановения срок.

5. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на 
нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни днч от крайния срок за получаване на 
оферти, посочен в обявлението за процедурата.

6. При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, 
закрила на заетостта и условията на труд.

7. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

7.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника -  оригинал или нотариално заверено копие: - неприложимо.

7.2. предложение ia изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане:

- Приложение №1.

30.04.2018 г.

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД

Дата: 03.11.2017г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:........
инж. Желязко /

[име и фамилия]
Изпълнителен директор

[качество на преиставляващия участника]

/  JT 1J 
Заличена информация, на
основание чл. 23 от ЗЗЛД

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В ,

СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И /  /

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ЗА ОП № 7 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА 

УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. САВИН И С. СЕВАР“

Географско разположение

Община Кубрат е разположена в северозпадната част на област Разград. С площта си от 

439.934 km2 заема 2-ро място сред 7-те общини на областта, което съставлява 18.1% от 

територията на областта. Границите й са следните: 

на югоизток -  община Завет; 

на юг -  община Раирад; 

на юго?апад -  община Ветово, област Русе; 

на запад -  община Русе и Община Сливо поле, област Русе; 

на север -  община Тутракан, област Силистра.

Релеф

Община Кубрат се намира в северната част на Източната Дунавска равнина. Релефът й е 

равнинен и слабо хълмист, с дълбоко всечени долини и суходолия, като надморската 

височина варира от 100 m на север до 250 ш на юг. Южните райони на общината попадат в 

северозападната част на Лудогорското плато и тук южно от село Каменово. на границата 

с Община Разград се намира най-високата й точка -  284,7 ш. Северно от село Юпер, на 

границата с Община Тутракан е най-ниската й точка -  38 m н.в.

Климатични характеристика на областта.

В климатични отношение общината се отнася към Лудогорско-Добруджанската 

подобласт на умерено-конгиненталната климатична област, който се характеризира със 

студена зима, горещо ляго, прохладна пролет и есен. Средномесечната януарска температура 

е -2.4°С. средномесечната юлска температура е 20.9°С, а средногодишната амплитуда 

достига 23 °С.

Във ветровия режим преобладават подчертано западните ветрове със средномесечна4̂
пз

скорост от 2.0 м/сек до 2.8 м/сек, а в отделни кратки периоди скоростта достига до 3.2 м/сек. < * С:г

Средната относителна влажност на въздуха варира от 64% през август до 87% np>̂ 3N\ f
\  о1 '■v

декември. Валежите са от дъжд и сняг. Голишната им сума е от 500 до 600 мм с максимуми £
\  S *през май и юни, а минимумите през януари и февруари. §> §£ О J  ̂ X Jъ й .О J

0т
зз

л.



Максималната снежна покривка е през януари от 112 см, а минималната през октомври

• участък от 20,2 km от Републикански път II-23 (от km 31,8 до km 52,0);

• участьк от 33,1 km от Републикански път 11-49 (от km 56 до km 89,1);

• последният участьк от 2,1 km от Републикански път III-2001 (от km 33,3 до km 35,4);

• последният участък от 15,6 km от Републикански път III-2102 (от km 15,3 до km

Зимно поддър нсане/ЗП /

Към зимното поддържане спадат мероприятия във връзка с разчистване на пътищата от 

сняг /снегопочистване/, борбата със заледяване на пътното покритие.

ЗП има за цел да премахне или да ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда 

върху условията на движение през зимния период, поддържане на безопасност и максимален 

комфорт за пътуващите.

Това се постига чрез изпълнение на следните работи:

• Снегопочистване

• Разпръскване на минерални материали (опесъчаване) или на химически вещества за 

стопяваме на снега и леда

• Събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа.

Характерни пронеси на пъгя при зимни условия са:

• Снеговалеж -  равномерно натрупан сняг върху пътното платно

• Снегонавяване - неравномерно натрупан сняг в неограничени количества върху 

пътното платно под въздействието на интензивен снеговалеж и силен вятър

• Заледяване -  води до увеличаване на хлъзгавостта на пъгя и се характеризира с рязък 

преход на температурата на въздуха през 0° С

• Заскрежаване -  характерно е при изстиване на пътната конструкция на мостови 

съоръжения от въздушни течени* и на пътя.

Скоростта и посоката на доминиращите ветрове през зимния период в Община Кубрат,

оказва сериозно влияние на интензивността на снеговалежите, дебелината на

от 2 см. Сезонното разпределение на валежите е неравномерно.

Пътна мрежа

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа нг

България с обща дължина 71 km:

30,9).

,  ! продължителността на зимата, количеството на пренасяните снежни маси.
Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД

В равнинна местност снежната покривка е по-равномерна, но при виелици по

7 покривка, честотата и времетраенето на снежните виелици, температурния
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неограничени количества. За зимното поддържане на пътища, трасирани в такива местно! 

се изискват много усилия и средства.

Описание на предвидените за изпълнение дейности по ЗП:
/ ^ ~

Предвидено е почистване от сняг на улични платна с цел осигуряване на условия з а 1 

нормално протичане на движението и предпазване от образуване на снегонавявания. J

При изпълнението на настоящата обществена поръчка -  обособена позиция ще се 

извършват следните дейности:

1. Разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг /снегопочистване/.

Описание на организацията и страти пята за изпълнение на поръчката:

1. Разчистване на уличната мрежа в населеното място от сняг /снегопочистване/.

Снегопочистването на уличната мрежа обхваща дейностите, свързани с отстраняването 

на снега от уличното платно. То ще се извършва своевременно, бързо и качесгвено и ще 

осигурява условия за нормално протичане на движението.

Снежните маси ще се разчистват по цялата широчина на уличното платно. 

Изхвърленият сняг няма да намалява видимостта по улицата, особено в зоните на 

кръстовищата, където опасността от това е най-голяма.

В зоните на кръстовищата, с оглед осигуряване на необходимите условия за 

безопасност на движението, ще се отстраняват снежните маси върху тротоарите, които 

затрудняват или намаляват видимостта.

Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение при зимни 

условия - снегопочистването на уличната мрежа ще започне при максимална дебелина на 

снежната покривка по време на снеговалеж - 10 см.

Снежната покривка по уличната мрежа ще се отстранява чрез последователно 

изтласкване на снега от оста на улицата към тротоарите. Времето между две последователни 

преминавания на снегорините ще се избира така, че дебелината на образувалата се снежна 

покривка върху платното за движение да не бъде по- голяма от 10 см.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на уличното 

платно, ще се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното з{ 

движение, като се допуска снегочистене само на една лента за движение с уширение з

разминаване през 200 - 300 м. V X  *
го \К  !  ?* <Sf При много неблагоприятни климатични условия /снежни бури, интензивни снежвд^ g ^

^ 'А о ™
t °^/виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно снегочистене, f- 5

Jу J*" ще се допуска работите по снегочистенето на уличната мрежа да се преустановят до спиране |  |
I  * / * 1 1* |  на вятъра и подобряване на времето. ™ S

х .
^  о Зимното снегопочистване ще се извършва своевременно, бързо и качествено при ^

необходимост, по всяко време на денонощието. Снегопочистването ще се извършва до тогава,

ч:



докато се осигурят условия за нормално протичане на движението по уличната мрежа

3. Фирма ,.ПЪТПЕГФЕКТ-Т“ ЕАД ще осигури и поддържа телефонна връзка с 

Възложителя, която ще се поддържа в изправност денонощно и на която Възложителя лично 

ще съгласува и контролира действията ни при изпълнението на договорните ни задължения.

За правилното извършване на зимното поддържане „ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД ще 

създаде стройна организация на работа, обезпечена с необходимата техника, човешки 

ресурси и материали.

„ПЪТПЕРФЕКТ -Т ” ЕАД има внедрена действаща система за производствен контрол 

и система за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление на условията на 

труд по BS OHSAS 18001:2007 и за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004. 

Поддържането и подобряването на Интегрирана система за управление на качеството, 

околната среда и безопасността при работа, в съответс гвие с изискванията на 

международните стандарти ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001 е основен елемент за 

реализиране на нашите стратегически цели.

Цялостното изпълнение на всички дейности по договора ще бъдат извършени в пълно 

съответствие с приложимите европейски и национални изисквания и принципи, като 

потвърждаваме, че изпълнението ни ще бъде точно и своевременно адаптирано към всички 

евентуални изменения в съответните изисквания, възникнали по време на изпълнение на 

договора.

зимни условия. Ще се спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и 5 Z! 

Правилата за безопасност на труда. л §■ %

2. Фирма „ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД ще осигури денонощно разположение на хора и

техника през зимния сезон.

03.11.2017 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: Заличена информация, на
инж. Желязко Друмев цл пт ззлд
Изпълнителен директор на’'
«Пътперфект -  Т» ЕАД

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД



ОБРАЗЕЦ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о т ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД гр. Силистра

в качеството му на Изпълнителен директор
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТАЕГН/друга индивидуализация на участника: 200081794;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 
обществена поръчка с предмет; „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и 
снегопочистване по уличната мрежа в населени места на територията на Община Кубрат 
по 13 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Зимно поддържане на общинската пътна мрежа -  
снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 2; Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с. Беловец;
Обособена позиция № 3: Зимно поддържане на улици на територията на гр. Кубрат -  
снегопочистване, лугиране и опесъчаване;
Обособена позиция № 4:Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с. Медовене;
Обособена позиция № 5: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с. Сеслав;
Обособена позиция № 6: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с. Каменово и с. Равно;
Обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с.Савин и с.Севар;
Обособена позиция № 8: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с. Задруга, с. Точилари и Горичево;
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 позиции № 12: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с.Звънарци;
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Обособена позиция № 13: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на територията 
на с.Юпер“

За обособена позиция № 7: Зимно поддържане и снегопочистване на улици на 
територията на с. Савнн и с. Севар;

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, 
съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1. СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
Цена за почистване на улиците в населените места

Марка, рег.№ Цена за 
машиночас в лв. 
без ДДС

Снегорин - Телескопичен товарач 
MANITOU MLT625-75H, РР 04559

71.00

Снегорин - Колесен трактор JOHN 
DEERE 8370R, РР 04802

71.00

(описва се предлаганата цена на машиночас на предложената техника)

Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозна стойност по 
съответните обособени позиции. Участници, които са предложили по-висока цена за 
съответните обособени позиции се отстраняват от участие в процедурата. В цената се включват 
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в 
техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени дейности по 
обществената поръчка.

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за 
качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията по процедурата.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да 
изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме 
съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички 
наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за 
страната органи.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията и техническата спецификация по процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни. _
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Дата: 03.11.2017г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:... 

инж. Желязко
[иче и фамилия]

Изпълнителен директор
[качество на представляващия участника]


