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Версия за печат

I. II. III. VI.

BG-Кърджали:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

Наименование, адреси и лица за контакт

Община Кърджали, бул. България 41, За: Антоанета Овчарова - мл.експерт сектор

Обществени поръчки, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 67330, E-mail:

sektor_op_kar@abv.bg, Факс: 0361 62968

Място/места за контакт: сектор Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: http://kardjali.bg/?pid=5,34&pk_type=1.

I.1)

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна

информация: На горепосочения адрес за контакти.

Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали.

II.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

II.2)

Категория услуга:№

27 - Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

Кърджали

код NUTS

BG425

Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или

услугите

Точните количества и стойност не могат да се определят към момента,същите се

определят на база километрите по обособени позиции, приетите ценови оферти и

действително извършените работи във връзка с осъществяване предмета на

поръчката и метеорологичните условия. Ориентировъната стойност за един сезон е

II.3)
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РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция І позиция - 10.6 км.
Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали. № на пътя Вид на пътя Наименование на пътя

Дължина на пътя/км/ 16 ІV клас Миладиново – Конево 4,2 25 местен Конево – Бяла

363333.33 лева без включен ДДС.

Прогнозна стойност

0 BGN

Обособени позиции

ДА

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг 

Услуги по почистване на улици от лед 

II.4)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на

Световната търговска организация

НЕ

II.6)

Условия свързани с изпълнение на поръчкатаIII.1)

Условия за участиеIII.2)

Запазени поръчки

НЕ

III.2.1)

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.1)

Информация относно общата нормативна рамкаVI.3)

Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация 

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

Дата на изпращане на настоящото обявление

20.02.2015 г. 

VI.4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА

РАЗДЕЛ II - Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и
местни пътища на територията на Община Кърджали.

1)
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поляна – Страхил войдова – до границата с община Стамболово 5,2 27 местен

Конево - Долище 1,2

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг 
Услуги по почистване на улици от лед 

Количество или обем

Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база

действителни изпълнени количества дейности на следните участъци: № на пътя Вид

на пътя Наименование на пътя Дължина на пътя/км/ 16 ІV клас Миладиново –

Конево 4,2 25 местен Конево – Бяла поляна – Страхил войдова – до границата с

община Стамболово 5,2 27 местен Конево - Долище 1,2

Прогнозна стойност, без ДДС

0 валута BGN
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ІІ позиция - 24.1 км.

Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90630000, 90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от лед 

Услуги по почистване на улици от сняг 

Количество или обем

Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база

действителни изпълнени количества дейности на следните участъци: № на пътя Вид

на пътя Наименование на пътя Дължина на пътя/км/ 13 ІV клас Мост - Черешица 3,2

17 ІV клас Мост – Бащино – р-н Миладиново 7,4 18 ІV клас Мост – Звиница – Царева

поляна 8,4 26 местен Бащино – Татково - Звиница 4,1 70 местен Мост – ж.п.гара –

Мост 1,0

Прогнозна стойност, без ДДС

0 валута EUR
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ІІІ позиция - 23.8 км.

Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)
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90630000, 90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от лед 

Услуги по почистване на улици от сняг 

Количество или обем

Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база

действителни изпълнени количества дейности на следните участъци: № на пътя Вид

на пътя Наименование на пътя Дължина на пътя/км/ 14 ІV клас Перперек – Калоянци

- Гняздово 3,0 69 местен Перперек - Сватбари 1,5 11 ІV клас Разклон - Звезделина 1,4

12 ІV клас Разклон – Широко поле 1,2 15 ІV клас Разклон – Висока поляна 1,0 23

местен Разклон – Скалище – Гъсково – Звезден – Орешница 10,2 76 Звезден - Бялка

2,0 67 местен Висока поляна - Чифлик 1,5 68 местен Широко поле – към Лисиците

2,0

Прогнозна стойност, без ДДС

0 валута BGN

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ІV позиция - 10.0 км.
Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90630000, 90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от лед 

Услуги по почистване на улици от сняг 

Количество или обем

Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база

действителни изпълнени количества. № на пътя Вид на пътя Наименование на пътя

Дължина на пътя/км/ 1 ІV клас Разклон - Болярци 5,0 42 местен Солище –

Телевизионна кула 3,0 43 местен Солище - Иванци 2,0

Прогнозна стойност, без ДДС
0 валута BGN

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция V позиция – 5.8 км.

Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

3)

1)

2)

3)

1)

2)



4.03.2015 г. Съдържание на документ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=649507&newver=2 5/9

Услуги по почистване на улици от сняг 
Услуги по почистване на улици от лед 

Количество или обем

Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база

действителни изпълнени количества . № на пътя Вид на пътя Наименование на пътя

Дължина на пътя/км/ 2 ІV клас Разклон - Ястреб 2,1 33 местен Разклон - Соколяне 1,2

41 местен Разклон - Люляково 1,0 60 местен Разклон – мах.Кайряк 1,5

Прогнозна стойност, без ДДС

0 валута BGN

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция VІ позиция – 44.7 км.
Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг 

Услуги по почистване на улици от лед 

Количество или обем

Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база

действителни изпълнени количества дейности на следните участъци: № на пътя Вид

на пътя Наименование на пътя Дължина на пътя/км/ 46 местен Костино – Скална

глава - Дъждовница 9,2 54 местен Костино - Божак 2,0 55 местен Костино -

Тополско 1,0 58 местен Костино - Върбенци 1,5 7 ІV клас Дъждовница - Пъдарци 6,5

50 местен Дъждовница – мах.Ридино 1,5 72 местен Пъдарци – яз.”Боровица” 18,0 22

местен Върбенци – Крушка – Голяма бара 5,0 VІІ позиция – 10.0 км. 6 ІV клас Разклон

– Севдалина – Разклон Скална глава 7,0 49 местен Чилик – Черна скала – от главен

път І-5 1,0 76 местен Чилик – Черна скала 2,0

Прогнозна стойност, без ДДС

0 валута BGN

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция VІІ позиция – 10.0 км.
Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг 

3)

1)

2)

3)

1)

2)
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Услуги по почистване на улици от лед 

Количество или обем

Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база

действителни изпълнени количества дейности на следните участъци: № на пътя Вид

на пътя Наименование на пътя Дължина на пътя/км/ 6 ІV клас Разклон – Севдалина –

Разклон Скална глава 7,0 49 местен Чилик – Черна скала – от главен път І-5 1,0 76

местен Чилик – Черна скала 2,0

Прогнозна стойност, без ДДС

0 валута BGN

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция VІІІ позиция - 11.4 км.

Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг 

Услуги по почистване на улици от лед 

Количество или обем

Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база

действителни изпълнени количества дейности на следните участъци: № на пътя Вид

на пътя Наименование на пътя Дължина на пътя/км/ 5 ІV клас Разклон – Севдалина –

Чилик – до пункта на КАТ 7,0 10 ІV клас Чилик - Охлювец 1,1 51 местен Разклон –

Багра 1 1,2 52 местен Разклон - Зайчино 1,0 53 местен Разклон – Багра 2 1,0

Прогнозна стойност, без ДДС

0 валута BGN

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция ІХ позиция - 21.5 км.

Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90630000, 90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от лед 

Услуги по почистване на улици от сняг 

Количество или обем

Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база

действителни изпълнени количества дейности на следните участъци: № на пътя Вид

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)
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на пътя Наименование на пътя Дължина на пътя/км/ 7 ІV клас Кърджали – Енчец –

Дъждовница 10,0 34 местен Кърджали - Царевец 3,0 35 местен Разклон – Крайно

село 1,5 36 местен Енчец - Главатарци 3,5 37 местен Енчец – Гребна база /

яз.”Кърджали”/ 2,0 38 местен Енчец - Брош 1,5

Прогнозна стойност, без ДДС

0 валута BGN

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Х позиция – 16.5 км.

Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг 

Услуги по почистване на улици от лед 

Количество или обем

Зимно поддържане и снегопочистване на път -ІV клас: Кърджали – Дънгово -

Воловарци - Житарник

Прогнозна стойност, без ДДС

0 валута BGN
Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция ХІ позиция – 21.4 км.

Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг 

Услуги по почистване на улици от лед 

Количество или обем

Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база

действителни изпълнени количества дейности на следните участъци: № на пътя Вид

на пътя Наименование на пътя Дължина на пътя/км/ 8 ІV клас Кърджали – Гледка -

Островица 5,0 20 ІV клас Кърджали - Петлино 2,5 28 местен Македонци – Дъждино

– Пепелище – Разклон Глухар – до главен път І-5 6,4 39 местен Опълченско - Айрово

0,5 40 местен Опълченско – мах.Сестрица 0,3 45 местен Разклон Воловарци –

мах.Калина 1,5 47 местен Разклон - Сметище 1,0 48 местен Разклон - Вишеград 1,0 66

местен Кърджали - Резбарци 1,0 73 местен Разклон – Глухар – разклон Островица 2,2

1)

2)

3)

1)

2)

3)
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Прогнозна стойност, без ДДС

0 валута BGN
Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция ХІІ позиция – 35.6 км.

Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90630000, 90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от лед 

Услуги по почистване на улици от сняг 

Количество или обем

Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база

действителни изпълнени количества дейности на следните участъци: № на пътя Вид

на пътя Наименование на пътя Дължина на пътя/км/ 19 ІV клас Бойно - Велишане 6,2

21 ІV клас Бойно – Яребица - Стражевци 5,6 24 местен Бойно - Каменарци 4,0 30

местен Велишане – мах.Братовец 2,5 31 местен Велишане – мах.Сахранлар 1,5 32

местен Кьосево – мах.Ситово - Тополчане 3,0 56 местен Кьосево – мах.Кантон 0,5 57

местен Кьосево – мах.Висока 1,5 59 местен Бойно - Чуково 2,0 61 местен Бойно –

мах.Едрово 1,5 62 местен Кобиляне – мах.Изгрев 1,0 63 местен Кобиляне –

мах.Припек 3,5 64 местен Кобиляне - Бояджълар 1,0 65 местен Кобиляне -

Бакърджълар 1,8

Прогнозна стойност, без ДДС

0 валута BGN

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция ХІІІ позиция – 12.5 км.

Кратко описание

Зимно поддържане и снегопочистване на участъците от ІV клас и местни пътища на

територията на Община Кърджали.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90630000, 90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от лед 

Услуги по почистване на улици от сняг 

Количество или обем

Отчитането на извършените дейности ще става текущо за всеки месец на база

действителни изпълнени количества дейности на следните участъци: № на пътя Вид

на пътя Наименование на пътя Дължина на пътя/км/ 19 ІV клас Бойно - Велишане 6,2

21 ІV клас Бойно – Яребица - Стражевци 5,6 24 местен Бойно - Каменарци 4,0 30

1)

2)

3)

1)

2)

3)
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местен Велишане – мах.Братовец 2,5 31 местен Велишане – мах.Сахранлар 1,5 32

местен Кьосево – мах.Ситово - Тополчане 3,0 56 местен Кьосево – мах.Кантон 0,5 57

местен Кьосево – мах.Висока 1,5 59 местен Бойно - Чуково 2,0 61 местен Бойно –

мах.Едрово 1,5 62 местен Кобиляне – мах.Изгрев 1,0 63 местен Кобиляне –

мах.Припек 3,5 64 местен Кобиляне - Бояджълар 1,0 65 местен Кобиляне -

Бакърджълар 1,8

Прогнозна стойност, без ДДС

0 валута BGN


