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I. II. IV.

BG-гр. Момчилград: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ул. 26 -ти декември, № 12, За: Мехмед Мехмед; Метин

Моллахасан, България 6800, гр. Момчилград, Тел.: 03631 7853; 03631 7847, E-mail:

obshtina@mg.link.bg, Факс: 03631 7849

Място/места за контакт: Община Момчилград

Интернет адрес/и:

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

Адрес на профила на купувача: http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-

protzeduri.html.

I.1)

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

информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или

заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

ОписаниеII.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) за сезони 2015 – 2016 г., 2016 –

2017 г. и 2017 – 2018 г. на общинските пътища на територията на община

Момчилград”

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката илиII.1.2)

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688329&newver=2&PHPSESSID=720a42d776ba9ed0de4701b6d9cd8b2a&header=&header=print
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услугата
Услуги

Категория услуги: 27

Място на изпълнение: територията на община Момчилград

Код NUTS: BG425

Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.3)

Кратко описание на поръчката

“Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) за сезони 2015 – 2016 г., 2016 –

2017 г. и 2017 – 2018 г. на общинските пътища на територията на община

Момчилград” ще се извършва по следните обособени позиции: № на Обособените

позиции Наименование на населените места /участъка за зимно поддържане/ 1.

"Момчилград – с. Соколино – 2 – та моста /пътя зас. Садовица и пътя за мах.

Градинка/" 2."с. Пиявец – мах. Обичник – мах. Сенце – мах. Кременец /Стръмни рид/

- Кулата – мах. Друмче." 3.."с. Седефче – мах. Снегово Юг – мах. Долни Пърпори –

мах. Горни Пърпори – с. Конче – мах. Фейзоллар – мах. Свобода – мах. Овнене – мах.

Бряг – мах. Фазан – мах. Зора – мах. Месари – горно Конче." 4.."с. Звездел – с.

Пазарци – мах. Бреза – мах. Сулица – мах. Божур – мах. Крепост – с. Ауста – мах.

Веселина – мах. Мрянка – мах. Дебелка – мах. Ралица ." 5.."с. Синделци – мах. Дафин

– мах. Дилянка – мах. Динка – мах. Доляне – мах. Залез – с. Карамфил – мах. Черновка

– мах. Батковци – с. Чайка – мах. Търнене – мах. Катерица." 6.."Пътя от с. Звездел до

с. Нановица – с. Джелепско – мах. Череша – мах. Елена – мах. Кос – с. Лале – с.

Неофит Бозвели – мах. Сълзица – мах. Брягово – мах. Совалка – мах. Каменка – с.

Нановица – мах. Поляна – мах. Богатска – пътя за Хижата – с. Постник – с. Девинци –

с. Гургулица – мах. Борово – мах. Момина сълза – мах. Щурец." 7.."с. Вряло – мах. Бар

– мах. Дрипка – пътя между Вряло и с. Кос – мах. Зимовина – мах. Хубавена – мах.

Царедвор – с. Плешинци – с. Равен – мах. Беренци – мах. Чобанка – мах. Зиллитрап –

мах. Въз –с. Татул – мах. Перловец /с. Биволяне/ - мах. Коте – мах. Долна Чобанка ."

8.."с. Груево – с. Свобода – мах. Летовник – мах. Чомаково с. Сушево мах. Поляна

9.Малко Балабаново – Голямо Балабаново – Карагьоз дере – с. Върхари – мах. Дружба

– мах. Градинка – с. Седлари – мах. Софийци – с. Садовица – мах. Светла – мах.

Кокиче – с. Загорско – мах. Писарци – мах. Кошарата – мах. Чанаклар." 10.."с.

Багрянка – с. Чуково – мах. Дъбовец – мах. Ветрец – Вилна зона – с. Прогрес – Вилна

зона – с. Горско Дюлево – с. Птичар – мах. Крушица ."

ІІ.1.5)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг 

Услуги по почистване на улици от лед 

ІІ.1.6)

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) наІІ.1.7)
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РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ

Световната търговска организация

НЕ

Обособени позиции

ДА

ІІ.1.8)

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

ІІ.1.9)

Количество или обем на поръчкатаII.2)

Общо количество или обем

Точните количества не могат да се определят към момента. Плащанията ще се

извършат след отчитане на предоставената услуга съгласно проекто-договора.

ІІ.2.1)

Прогнозна стойност без ДДС

390000 BGN

Опции

НЕ

ІІ.2.2)

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаІІ.3)

Завършване

30.04.2018 г. 

Условия, свързани с изпълнението на поръчкатаIII.1)

Изискуеми депозити и гаранции

1. Възложителя съгласно чл.59 ал.5 т. 2 от ЗОП няма изискване за внасяне на

гаранция за участие. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и

начин на плащане Гаранцията за изпълнение на договорa е в размер на 100 лева за

всяка обособена позиция поотделно.Гаранцията за изпълнение може да бъде под

формата на парична сума или банкова гаранция.Участникът избира сам формата на

гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената

поръчка, представя платежния документ за внесената парична сума или банковата

гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Когато Участникът

избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане по

сметка: IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC: DEMIBGSF При Търговска Банка Д,

гр. Момчилград Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова

гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и

неотменима, в полза на Община Момчилград и е валидна за срока на изпълнение на

договора.

ІІІ.1.1)
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Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните

разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще се извършва от одобрените и отпуснати средства на Община

Момчилград от републиканския бюджет за зимно поддържане и снегопочистване

през зимните експлоатационни сезони 2015 – 2016 г., 2016 – 2017 г. и 2017 – 2018 г.

Заплащането на извършените работи се извършва, след приемане на същите от

Възложителя, въз основа на съставен от Възложителя протокол за действително

извършени видове и количества работи. Разплащането се извършва по единични

фирмени цени предложени от Изпълнителя в предложението му по процедурата.

Дължимата сума се заплаща в лева по банковата сметка на Изпълнителя посочена в

Договора, с платежно нареждане в десет дневен срок след представяне на акта за

действително извършени работи за съответния месец и фактура от страна на

Изпълнителя.

ІІІ.1.2)

Условия за участиеІІІ.2)

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им

в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: От участие в процедурата се отстранява

Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1

/без б. "е"/, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2, т.2а, т.4 и т.5 и ал.5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Участниците,

чиито оферти или самите те не отговарят на предварително обявените условия, след
прилагане на чл.68, ал.8 и 9 от ЗОП, ще бъдат отстранявани от процедурата на осн.

чл.69 от ЗОП.В Плик № 1 с надпис “Документи за подбор” се поставят:Списък на

документите съдържащи се в офертата, подписан от участника Образец №1;Оферта за
изпълнение на обществената поръчка – Образец №2, което включва посочване на

единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ

и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата,

административни сведения и декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП образец № 3;

Пълномощно на лицето подписало офертата, в случай че същото няма

представителни функции;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец
№4;Декларация за участие на подизпълнители (в приложимите случаи) –Образец

№5;Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (в приложимите случаи)

съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП –Образец №6; Декларация за спазване правилата по
охрана на труда, по пожарна безопасност и правилата по безопасността на

движението по пътищата- /Образец №7/.Декларация за техническото оборудване

(собствена или наета техника, оборудване, съоръжения), с което разполага

участникът за изпълнение на обществената поръчка, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от
ЗОП - Образец № 8;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане на условията в

проекта на договора – Образец №9;При участници обединение - копие на договора за

обединение, подписан от лицата в обединението, а когато в договора не е посочено

лицето, което представлява обединението и документ, подписан от лицата в
обединението, в което се посочва представляващият;Плик № 2 с надпис

„Предложение за изпълнение на поръчката” – съдържа: Техническо предложение -

Образец № 10 и ако е приложимо Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Плик с надпис

ІІІ.2.1)
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

„Предлагана цена” - съдържа Ценовото предложение – Образец № 11.

Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Не се поставят изисквания за икономическо и
финансово състояние.

Минимални изисквания: Не се поставят изисквания за икономическо и финансово

състояние.

ІІІ.2.2)

Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Декларация за техническото оборудване, с
което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, съгласно чл. 51,

ал. 1, т. 9 от ЗОП. Към декларацията по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП се прилагат: - за

собствена техника – копие от талон на МПС; - за лизинг – копие на договор за лизинг

и копие от талон на МПС; - за наети – копие на договор за наем и копие на талон на
МПС. Договорът или договорите за наем трябва да е със срок на наемане не по-

кратък от срока на обществената поръчка и че същото е наето за конкретната

обществена поръчка - или други еквивалентни документи
Минимални изисквания: 1.) Участникът в процедурата следва да разполага със

собствена или наета техника, съответстваща на предмета на обществената поръчка,

както следва: - машина /камион, трактор, багер или др./ притежаваща необходимия

инвентар за извършване на услугата по снегопочистване.- Да се посочи миинимум
една снегопочистваща и една опесъчаващата техника за една обособена позиция ,

като същата техника не може да се посочи за друга обособена позиция за което

кандидидатства участника. / Примерно – ако кандидата участва за изпълнението на

две обособени позиции трябва да посочи два броя снегопочистваща и два броя
опесъчаващата техника./

ІІІ.2.3)

Специфични условия при обществени поръчки за услугиІІІ.3)

За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.1)

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната

квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕ

ІІІ.3.2)

Вид процедураІV.1)

Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)

Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.1)

Административна информацияIV.3)

Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и

допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ

ІV.3.3)
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(при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

16.10.2015 г.  Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 7 BGN

Условия и начин на плащане

Желаещите да се запознаят с документацията за участие в процедурата за възлагане

на обществената поръчка могат да направят това на официалния интернет адрес на

Община Момчилград, в раздел „Профила на купувача“ http://www.momchilgrad.bg/profil-

na-kupuvacha/otkriti-protzeduri.html Цялата документация по обществената поръчка е

неограничено достъпна на профила на купувача и може да се изтегли от там. При

желание да получат документацията на хартиен носител Възложителят не поставя

изискване документацията за участие да се получава на място. Възложителят ще

предостави документацията на всяко лице поискало това, включително като му я

изпрати чрез куриер за негова сметка след получаване на писмено заявление за това с

посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция,

посочване на наименованието на процедурата, приложен платежен документ за

преведена сума за документацията. В този случай Възложителят определя цена на

документация в размер на 7 (седем) лева, която може да е платена в касата на

Общинска администрация Момчилград ул.”26-ти декември” №12 или по банков път:

IBAN: BG81 DEMI 9240 8400 0244 03 BIC: DEMI BGSF; при „ ТЪРГОВСКА БАНКА

Д” АД - клон МОМЧИЛГРАД; вид плащане: 447000

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

16.10.2015 г.  Час: 17:00

ІV.3.4)

Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за

участие

Български

IV.3.6)

Срок на валидност на офертитеIV.3.7)

Продължителност в дни

120

Условия при отваряне на офертитеIV.3.8)

Дата: 19.10.2015 г.  Час: 12:00

Място

Заседателната зала на Община Милград,ул."26-ти декември" №12/ или в стая №17

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим

за достъп до сградата на Община Момчилград, гр.Момчилград.
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

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

НЕ

VI.2)

Допълнителна информация

Документация за участие в процедурата на хартиен носител може да бъде получена

на адрес гр. Момчилград, ул."26-ти декември" № 12, ет. 2, ст. 10 или изтеглен от

посочения интернет сайт на Възложителя. Възложителят провежда процедура за

възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗОП, а именно открита

процедура по опростени правила. Във връзка с това и на основание чл. 64, ал. 3 от

ЗОП Възложителят намалява срока по чл. 64, ал. 1, като изпраща настоящото

обявление по електронен път и предоставя пълен достъп по електронен път до

документацията за участие в процедурата, като цялата документация за участие и

образците на документи към нея са публикувани на официалния интернет сайт

http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri.html от датата на

изпращане на настоящото обявление, с оглед предварителното запознаване на

участниците. Датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите

предложения ще бъде обявен на официалната интернет страница на Възложителя:

http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri.html в секцията на самата

процедура в профила на купувача. Офертата следва да бъде представена в

деловодството на – Община Момчилград, гр. Момчилград, п.к. 6800, ул. „26-ти

декември“ №  12. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен

представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако

участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите

са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на

срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за

Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата

на адреса и в срока определен от него.

VI.3)

Процедури по обжалванеVI.4)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби

съгласно чл.120, от ЗОП

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявлениеVI.5)

mailto:cpcadmin@cpc.bg
javascript:openURL('http://www.cpc.bg')
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция “Зимно поддържане
(снегопочистване и опесъчаване) за сезони 2015 – 2016 г., 2016 – 2017 г. и 2017 –

2018 г. на общинските пътища на територията на община Момчилград” в участък

"Момчилград – с. Соколино – 2 – та моста /пътя зас. Садовица и пътя за мах.

Градинка/"

Кратко описание

Снегопочистване и опесъчаване при необходимост

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 на участък с дължина 31,00 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
74000 валута BGN

Начална дата , Крайна дата 30.04.2018 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция “Зимно поддържане

(снегопочистване и опесъчаване) за сезони 2015 – 2016 г., 2016 – 2017 г. и 2017 –

2018 г. на общинските пътища на територията на община Момчилград” в участък " с.

Пиявец – мах. Обичник – мах. Сенце – мах. Кременец /Стръмни рид/ - Кулата – мах.

Друмче"
Кратко описание

Снегопочистване и опесъчаване при необходимост

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 на участък с дължина 20,75 км.

Прогнозна стойност, без ДДС

26500 валута BGN

17.09.2015 г. 

1)

2)

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)

1)

2)

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)
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Начална дата , Крайна дата 30.04.2018 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция “Зимно поддържане

(снегопочистване и опесъчаване) за сезони 2015 – 2016 г., 2016 – 2017 г. и 2017 –

2018 г. на общинските пътища на територията на община Момчилград” в участък"с.
Седефче – мах. Снегово Юг – мах. Долни Пърпори – мах. Горни Пърпори – с. Конче

– мах. Фейзоллар – мах. Свобода – мах. Овнене – мах. Бряг – мах. Фазан – мах. Зора –

мах. Месари – горно Конче"

Кратко описание

Снегопочистване и опесъчаване при необходимост

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 на участък с дължина 15,55 км.

Прогнозна стойност, без ДДС

19000 валута BGN

Начална дата , Крайна дата 30.04.2018 г. 

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция “Зимно поддържане

(снегопочистване и опесъчаване) за сезони 2015 – 2016 г., 2016 – 2017 г. и 2017 –

2018 г. на общинските пътища на територията на община Момчилград” в участък"с.

Звездел – с. Пазарци – мах. Бреза – мах. Сулица – мах. Божур – мах. Крепост – с.

Ауста – мах. Веселина – мах. Мрянка – мах. Дебелка – мах. Ралица "

Кратко описание

Снегопочистване и опесъчаване при необходимост

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 на участък с дължина 23,5 км.

Прогнозна стойност, без ДДС

29000 валута BGN

Начална дата , Крайна дата 30.04.2018 г. 

1)

2)

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)

1)

2)

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)
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Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция “Зимно поддържане

(снегопочистване и опесъчаване) за сезони 2015 – 2016 г., 2016 – 2017 г. и 2017 –

2018 г. на общинските пътища на територията на община Момчилград” в участък"с.

Синделци – мах. Дафин – мах. Дилянка – мах. Динка – мах. Доляне – мах. Залез – с.

Карамфил – мах. Черновка – мах. Батковци – с. Чайка – мах. Търнене – мах. Катерица

"

Кратко описание

Снегопочистване и опесъчаване при необходимост

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 на участък с дължина 26,3 км.

Прогнозна стойност, без ДДС

34000 валута BGN

Начална дата , Крайна дата 30.04.2018 г. 

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция “Зимно поддържане

(снегопочистване и опесъчаване) за сезони 2015 – 2016 г., 2016 – 2017 г. и 2017 –

2018 г. на общинските пътища на територията на община Момчилград” в участък
"Пътя от с. Звездел до с. Нановица – с. Джелепско – мах. Череша – мах. Елена – мах.

Кос – с. Лале – с. Неофит Бозвели – мах. Сълзица – мах. Брягово – мах. Совалка – мах.

Каменка – с. Нановица – мах. Поляна – мах. Богатска – пътя за Хижата – с. Постник –

с. Девинци – с. Гургулица – мах. Борово – мах. Момина сълза – мах. Щурец "

Кратко описание

Снегопочистване и опесъчаване при необходимост

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 на участък с дължина 48,05 км.

Прогнозна стойност, без ДДС

61500 валута BGN

Начална дата , Крайна дата 30.04.2018 г. 

1)

2)

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)

1)

2)

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)
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Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция “Зимно поддържане

(снегопочистване и опесъчаване) за сезони 2015 – 2016 г., 2016 – 2017 г. и 2017 –
2018 г. на общинските пътища на територията на община Момчилград” в участък "с.

Вряло – мах. Бар – мах. Дрипка – пътя между Вряло и с. Кос – мах. Зимовина – мах.

Хубавена – мах. Царедвор – с. Плешинци – с. Равен – мах. Беренци – мах. Чобанка –

мах. Зиллитрап – мах. Въз –с. Татул – мах. Перловец /с. Биволяне/ - мах. Коте – мах.

Долна Чобанка "

Кратко описание

Снегопочистване и опесъчаване при необходимост

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 на участък с дължина 29,00 км.

Прогнозна стойност, без ДДС

36500 валута BGN

Начална дата , Крайна дата 30.04.2018 г. 

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция “Зимно поддържане
(снегопочистване и опесъчаване) за сезони 2015 – 2016 г., 2016 – 2017 г. и 2017 –
2018 г. на общинските пътища на територията на община Момчилград” в участък "с.

Груево – с. Свобода – мах. Летовник – мах. Чомаково с. Сушево мах. Поляна"
Кратко описание

Снегопочистване и опесъчаване при необходимост

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 на участък с дължина 18,95 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
24000 валута BGN

Начална дата , Крайна дата 30.04.2018 г. 

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция “Зимно поддържане

(снегопочистване и опесъчаване) за сезони 2015 – 2016 г., 2016 – 2017 г. и 2017 –

1)

2)

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)

1)

2)

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)



9/17/2015 Съдържание на документ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688329&newver=2 12/12

2018 г. на общинските пътища на територията на община Момчилград” в

участък"Малко Балабаново – Голямо Балабаново – Карагьоз дере – с. Върхари – мах.
Дружба – мах. Градинка – с. Седлари – мах. Софийци – с. Садовица – мах. Светла –

мах. Кокиче – с. Загорско – мах. Писарци – мах. Кошарата – мах. Чанаклар "
Кратко описание

Снегопочистване и опесъчаване при необходимост

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 на участък с дължина 34,6 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
44000 валута BGN

Начална дата , Крайна дата 30.04.2018 г. 

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция “Зимно поддържане

(снегопочистване и опесъчаване) за сезони 2015 – 2016 г., 2016 – 2017 г. и 2017 –
2018 г. на общинските пътища на територията на община Момчилград” в участък"с.

Багрянка – с. Чуково – мах. Дъбовец – мах. Ветрец – Вилна зона – с. Прогрес – Вилна
зона – с. Горско Дюлево – с. Птичар – мах. Крушица"

Кратко описание

Снегопочистване и опесъчаване при необходимост

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 на участък с дължина 28,15 км.

Прогнозна стойност, без ДДС
41500 валута BGN

Начална дата , Крайна дата 30.04.2018 г. 

1)

2)

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)

1)

2)

3)

Информация за начална дата/краен срок за изпълнение4)


