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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.ba , аор@аор.Ьа
интернет адрес: http://www.aop.bg

АОП

РЕШ ЕНИ Е З А ОТКРИ ВАН Е Н А П РОЦ ЕДУРА
□ Проект на решение
Решение за публикуване
Н осъществен предварителен контрол_____________________________________________________

И Н на регистрационната ф орма от ССИ
2 0 i6 i0 2 4 - 0 0 7 5 4 -0 Q ii(Y Y Y Y M M D D - n n n n n - x x x x )________________________________________________________________
Номер и дата на становището i -ви етап:

лл/мм/гттг______________________

Решение номер: 6 От дата: 28/10/2016 дд/м м /гпт__________________________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ__________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00754
Поделение: община Борино
Изходящ номер: 5284 от дата 28/10/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ Is ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
[~| Секторен___________________

I.i) Н аим енование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

община Борино

000614856

Пощенски адрес:

с .Борино,ул.Христо Ботев 1
Град:

с.Борино

код NUTS:
BG 4 2 4

Лице за контакт:

Пощенски код:

4824

Държава:
BG

Телефон:

Незиха Велиева

0882

Електронна поща:

Факс:

obshtina borino@abv.bg

03042

313101
2144

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

w w w .borino.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

https://www.borino.bg/HomePage/VerticalMenu/TendersNotices profil.aspx
I.2) В ид на възлож ителя
(попълва се от публичен възложител)
□М инистерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
□ Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
|Регионална или местна агенция/служба

ЦПубличноправна организация

[^Европейска институция/агенция или
международна организация
П Д руг тип:

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
□ Отбрана
□ Обществен ред и сигурност
П О колна среда

УНП: 068d3814-d59d-4f43-881e-93a7430cec74

□ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
□ Социална закрила
□ Отдих, култура и вероизповедание
П Образование
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□ Икономически и финансови дейности
□ Здравеопазване

□ Д р у г а дейност:

I.4) О сновна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□ Газ и топлинна енергия
□ Електроенергия
□ Водоснабдяване
| |Транспортни услуги

□ Пощенски услуги
□ Експлоатация на географска област
□ Д р у г а дейност:

РАЗДЕЛ И: ОТКРИВАНЕ
ЕЗ Откривам процедура
К1за възлагане на обществена поръчка
□ за сключване на рамково споразумение
□ за създаване на динамична система за покупки
□ конкурс за проект
I IСъздавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да □

Не ^

II. l) В и д на процедурата_____________________________________________________
(попълва се от публичен възложител)
□ О тк р и т а процедура
□О гран и чен а процедура
□Състезателна процедура с договаряне
п Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
^Договаряне без предварително обявяване
□ Конкурс за проект
□ Публично състезание
~~| Пряко д о г о в а р я н е ______________________________________________________________
(попълва се от секторен възложител)
□ Открита процедура
□ Ограничена процедура
□Д оговаряне с предварителна покана за участие
□ Състезателен диалог
I IПартньорство за иновации
□Д оговаряне без предварителна покана за участие
I IКонкурс за проект
□ Публично състезание
~~1Пряко договаряне_________________________________________________________________
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□О гран и чен а процедура
□Д оговаряне с публикуване на обявление за поръчка
I IСъстезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка____________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ____________________________
(попълва се от публичен възложител)
□Чл.
□Чл.
□Ч л.
□Чл.
£<]Чл.

73, ал.
73, ал.
73, ал.
18, ал.
79, ал.

1 от ЗОП
2, т. 1, б. [...] от ЗОП
2, т. 2 от ЗОП
1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
1, т. [...] от ЗОП

1

□Ч л.
□Ч л.
□Ч л.
I |Чл.

18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
182, ал. 1, т. [...] от ЗОП________________________________________________________

(попълва се от секторен възлож ител)
□Ч л.
□Ч л.
□Ч л.
~~|Чл.

132 от ЗОП
18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП______________________________________

УНП: 068d3814-d59d-4f43-881e-93a7430сес74
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□Ч л.
□Ч л.
Ц Чл.
□Чл.
□Ч л.
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18, ал. 1, т. и във вр. с ал. 8 от ЗОП
18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
141, ал. 1 от ЗОП

П Ч л . 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП______________________________

(попълва се при възлагане на общ ествени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Ц Ч л . 160 от ЗОП
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
П Ч л . 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП_____________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_______________________________________
IV. i) Н аименование

„Дейности по зимно поддържане /снегопочистване и опесъчаване/ на
общинските пътища и уличната мрежа на територията на община Борино за
сезон 2016-2017г.".", разделена на 3 /три/ обособени позиции, както
следва:
1.Обособена позиция 1: Дейности по зимно
поддържане /снегопочистване и опесъчаване/ на четвъртокласен път Борино
-Чала с дължина на участъка 10 км., улична мрежа с.Борино - 21 км. и
улична мрежа с.Чала - 3 км.
2.Обособена позиция 2: Дейности по зимно
поддържане /снегопочистване и опесъчаване/ на четвъртокласен път Тешел
- Ягодина - Козилника с дължина на участъка 11 км. и улична мрежа
с.Ягодина - 6 км;
3 .Обособена позиция 3: Дейности по зимно
поддържане /снегопочистване и опесъчаване/ на четвъртокласен път
Козилника - Буйново - Кожари с дължина на участъка 11 км., и улична
мрежа с.Буйново - 6 км. и улична мрежа с.Кожари - 3 км.
IV.2) О бект на поръчката
П Строителство
□ Д о став к и
[53 Услуги____________________________________________________________________________

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с
осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или
ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху
условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане
на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво
на зимно поддържане.
Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включват:
1. подготвителни работи:
а) технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения;
б) подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия;
в) осигуряване на необходимите материали;
г) издаване на заповеди за съгласуване на дейностите между органите на
АПИ, съответно НКСИП и/или общините, дружествата, поддържащи
републиканските и/или общинските пътища, Главна дирекция „Национална
полиция" и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението" (ПБЗН) при Министерството на вътрешните работи (МВР)
относно организацията на движението и контрола през зимния период;
д) определяне на последователността на провеждане на снегозащитните
мероприятия в зависимост от категорията на пътните участъци съгласно
табл. 3 на приложение № 3 към НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012
г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (Обн., ДВ, бр. 91 от 2012
г.; п о пр., бр. 95 от 2012 г.);
ж) определяне на нивата на зимно поддържане на общинските пътища;

УНП: 068d3814-d59d-4f43-881e-93a7430cec74
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2. снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на
съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни
валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежноледени пластове;
3. обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални
материали и химични вещества.
Снегозащитата включва дейности, свързани с предпазване на пътищата от
образуване на снегонавявания върху пътното платно при снежни виелици.
За общинските пътища снегозащитните дейности се извършват в зависимост
от нивата на зимно поддържане, изискванията към експлоатационното
състояние на платното за движение и срока за изпълнение съгласно табл.
2 на приложение № 3 към НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за
поддържане и текущ ремонт на пътищата (Обн., ДВ, б р . 91 от 2012 г.;
попр., бр. 95 от 2012 г.);
Снегопочистването в зависимост от неговия интензитет е, както следва:
1. патрулно - непрекъснато по време на снеговалежа;
2. периодично - през определен интервал от време.
Снегопочистването на пътищата включва дейности, свързани с отстраняване
на снега от пътното платно, и се извършва по начините, в сроковете и
при спазване на изискванията, определени в приложение № 3 към НАРЕДБА №
РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на
пътищата (Обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).
Снегопочистването на пътищата се извършва по механичен начин със:
1. специализирани снегоринни машини;
2. пътни машини с общо предназначение;
3 .прикачни снегорини.
IV.4) Общ ествената поръчка съдърж а изисквания, свързани с опазване
Д а [Ц Не ^
на околната среда____________________________________________________________
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация

(брой)

критериите за подбор

(брой)

показателите за оценка на офертите

(брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
(брой)
договорни условия)___________________________________________ ______________________

IV.5) И нф ормация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

Д а ЦЦ Не ^

IV.6) Разделяне на обособени позиции

1

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да К He Q
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV. 7) П рогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 92250

.00__________

Валута:__________ BGN

ГУ.8) П редм етът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____ Д а I I Не ЦЦ
Общ а стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящ ата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:_______________________________ Валута:__________ BGN

УНП: 068d3814-d59d-4f43-881e-93a7430cec74
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Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V; МОТИВИ_________________________________________
V .i) М отиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

За определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет
„Дейности
по зимно поддържане /снегопочистване и опесъчаване/ на общинските
пътища и уличната мрежа на територията на община Борино за сезон 20162017г ."възложителят е обявил открита процедура по реда на ЗОП с решение
№ 3/12.09.2016г.Същата е прекратена с решение на кмета на община Борино
212/19.1 0 .2016г. поради липса на подадени оферти за участие в
определения срок.На основане ч л .7 9,а л .1,т .1 от ЗОП. възложителят
открива процедура договаряне без предварително обявление._______________
V.2) Л ица, до които се изпращ а поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

V.3) Н астоящ ата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
общ ествена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № 3 от дата12/09/2016 дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 007542016-0035(nnnnn-yyyy-xxxx)________________________________________________
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_________________________

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ_____________

Валута:___________ BGN

______________________

П обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие

153документацията______________________________ ____________ ________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________
VII. l) Д опълнителна инф ормация (когато е приложимо)

Документите трябва да бъдат подадени на хартиен носител в срок до
07.11.2016г./, на адрес: с.Борино, ул. „Христо Ботев" №1 в стая №1 при
технически сътрудник „Канцелария на кмета". Документите могат да се
подават всеки работен ден в рамките на посоченият срок. Последният ден
от срока изтича в момента на приключване на работното време на
възложителя - 17.00
Назначената от възложителя комисия за провеждане на договарянето ще
проведе преговори с подалите заявления /оферти / участници /кандидати
на 08.11.2016 г., от 10.00 ч., в заседателната зала на третия етаж ,
в административната сграда на община Борино.__________________________
V II.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване__________________________
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията_______________________________________
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18

УНП: 068d3814-d59d-4f43-881e-93a7430cec74
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Град

Пощенски код

Държава

София

1000

Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadmin0cpc.bg

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://w w w .срс.bg
VII.3) П одаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбата се подава в 10 дневен срок от изтичане на 14 дневния срокза
публикуване в РОП на решението за откриване на процедурата -и или
решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация-чл.197,а л .1 от ЗОП.
V II.4) Д ата на изпращ ане на настоящ ото реш ение
28/10/2016 дц/м м/гпт____________________________

РАЗДЕЛ VIII; ВЪЗЛОЖИТЕЛ
V III.i) Трите имена: (П одпис)

Мустафа Шабан Караахмед
V III.2) Длъж ност:

кмет на община Борино

УНП: 068d3814-d59d-4f43-881e-93a7430cec74
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