ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за
Избор на изпълнител за: „Извършване на ремонтни дейности в населените места на територията на
Община Никопол по функция 06 от капиталовата програма на Община Никопол за 2015 г”.
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1. ОБЩ А ИНФ ОРМАЦИЯ
1.1. Възложител
Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Никопол.
Настоящият договор, е финансиран от бюджета на Община Никопол със средства
представляващи целева субсидия от ЦБ, като плащанията за отделните обекти ще се извършва
съобразно заложените средства по тримесечия в бюджета на общината.
1.2 Цели на настоящата поръчка
Целта на поръчката е, в съответствие с приложимите законови разпоредби, да се избере
изпълнител, който да извърши дейности свързано с извършването на ремонтни дейности по
отделните намелени места съгласно капиталовата програма на Община Никопол за 2015 г.
2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА Н АСТО ЯЩ АТА
ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Избраният изпълнител по тази обществена поръчка ще извърши ремонтни дейности по
отделните населени места по обекти:
№
по
ред

Наименование на обекта

1 Ремонт на ул.”Хр.Ботев”, ул.”Чавова” и ул.”№ 1” в с.Асеново
Ремонт на тротоарна настилка- с.Жернов
2
3 Ремонт на ул.”Ив.Вазов”, ул.”Дунав” и ул.”Янтра” –с.Жернов
Ремонт на ул.”Дим.Стойков” и ул.”Хаджи Димитър” – с.Черковица
4
5 Укрепване на скат по ул.”Г.С.Раковски” – с.Лозица
Ремонт на ул.”Витоша” и ул.”Евлоги Ангелов” – с.Драгаш войвода
6
7 Път за гробищен парк – с.Любеново
8 Ремонт на ул.”П.Волов” и ул.”Г.Кирков” – с.Санадиново
9 Ремонт на тротоарна настилка на ул.”Г.Димитров” – с.Муселиево
10 Ремонт на ул.”Ю.Гагарин” с. Бацова махала
11 Ремонт на улици”Е.Ангелов”, ”Б.Стефанов”,”Л.Мойсеев” и ”Ю.Гагарин”-с.Новачене
Рехабилитация на отводнителни канавки -с.Новечене
12
Ремонт на тротоарна настилка пред адм.сграда на кметство с.Новачене
13
Ремонт на чешма за водопой-с.Дебово
14
15 Ремонт стъпала и парапет-едностранно по ската от ул.”Крепостна” към ул.”Странджа” в гр.Никопол
Ремонт стъпала и парапет-едностранно по ската от ул.”Елия” (каменен мост) до ул.”Ген.Криденер”
16 в гр.Никопол
Ремонт стъпала и парапет-едностранно по ската от Банка ДСК към ул.”Ген.Криденер” в гр.Никопол
17
Ремонт стъпала и парапет-едностранно между ул.”В.Левски” и ул.”Крепостна” в гр.Никопол
18
19 Ремонт стъпала Блок „Никопол” към вх.”В” и ул.”Смолянови” в гр.Никопол
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При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят
следва да спазва изискванията на:
 Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане;
 Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
 Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);
 Нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи
и работно оборудване;
 Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи
на работниците (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005
г.)
 Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ,
бр.43 от 2006 г.)
 Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от
2001 г.) и др.
3. ЛОГИСТИКА И ВРЕМЕВИ ГРАФ ИК
3.1 Място на изпълнение
Мястото на изпълнение на услугата е Република България, гр. Никопол и населените места
където се намират обектите.
3.2. Срок на изпълнение
В срок не по-малко от 6 месец, като договора влиза в сила от момента на откриване на
строителната полощадка, за което се изготвя протокол.
4. ИЗИСКВАНИЯ
За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да отговаря на следните изисквания:
4.1. Минимални изисквания за технически възможности
4.1.1 Минимални изисквания за технически възможности, 1.Участникът трябва да има успешно
изпълнен през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1
(един) договор с предмет, еднакво или сходно с предмета на поръчката..
4.2. СПИСЪК на ръководните и технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола
на качеството по чл.51, ал.1, т.4 и т.10 от ЗОП.
В допълнение офертата следва да съдържа:
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1/ данни за лицето, което прави предложението - административни сведения (образец 1);
2/ техническо предложение (образец 2);
3/ ценово предложение, което не може да надхвърля посочената от Възложителя прогнозна
стойност (образец 3), а именно:
№ по
ред

Наименование на обекта
Ремонт на ул.”Хр.Ботев”, ул.”Чавова” и ул.”№ 1” в с.Асеново

период

сума без
ДДС

2015-2015

1

2500

2 Ремонт на тротоарна настилка- с.Жернов
Ремонт на ул.”Ив.Вазов”, ул.”Дунав” и ул.”Янтра” –с.Жернов
3
Ремонт на ул.”Дим.Стойков” и ул.”Хаджи Димитър” – с.Черковица
4
5 Укрепване на скат по ул.”Г.С.Раковски” – с.Лозица
6 Ремонт на ул.”Витоша” и ул.”Евлоги Ангелов” – с.Драгаш войвода
7 Път за гробищен парк – с.Любеново

2015-2015

8 Ремонт на ул.”П.Волов” и ул.”Г.Кирков” – с.Санадиново
9 Ремонт на тротоарна настилка на ул.”Г.Димитров” – с.Муселиево

2015-2015
2015-2015

10 Ремонт на ул.”Ю.Гагарин” с. Бацова махала
11 Ремонт на улици”Е.Ангелов”, ”Б.Стефанов”,”Л.Мойсеев” и ”Ю.Гагарин”-с.Новачене
Рехабилитация на отводнителни канавки -с.Новечене
12
Ремонт на тротоарна настилка пред адм.сграда на кметство с.Новачене
13
Ремонт на чешма за водопой-с.Дебово
14
Ремонт стъпала и парапет-едностранно по ската от ул.”Крепостна” към ул.”Странджа” в
15 гр.Никопол
Ремонт стъпала и парапет-едностранно по ската от ул.”Елия” (каменен мост) до
ул.”Ген.Криденер” в гр.Никопол
16
Ремонт стъпала и парапет-едностранно по ската от Банка ДСК към ул.”Ген.Криденер” в
17 гр.Никопол
Ремонт стъпала и парапет-едностранно между ул.”В.Левски” и ул.”Крепостна” в
18 гр.Никопол
19 Ремонт стъпала Блок „Никопол” към вх.”В” и ул.”Смолянови” в гр.Никопол
Всичко:

833.33

2015-2015
1666.67
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015

2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015
2015-2015

8333.33
1666.67
3333.33
1500.00
8333.33
4166.67
1666.67
2500.00
1666.67
1666.67
833.33

2015-2015
5650.00
2015-2015
10833.33
2015-2015
11333.33
2015-2015
2015-2015

833.33
4166.67
73 483.33

или общата прогнозно сума е от 73 483 ,33 без включен ДДС.
4/ декларация по чл.47, ал.1, т. 1 от ЗОП (образец 4);
5/ Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП (образец 5);
6/ Приложени КСС за обектите по (образец 6);
7/ Списък със сходни договори – (образец 7);
8/ Списък на ръководните и технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на
качеството по чл.51, ал.1, т.4 и т.10 от ЗОП и приложените към тях Автобиорафии (образец 8).
Всички документи от офертата се сканират последователно във файл в PDF
формат и се представят и на електронен носител (диск или еквивалент), който се
поставя в непрозрачения плик.
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
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