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ТЕХНИЧЕСКА СЕПЕЦИФИКАЦИЯ
Относно изискванията за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на услуги с тежка механизация в две обособени позиции: Обособена
позиция №1 Услуги с багер“.

I. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1.

Предмет на поръчката е извършване на услуги с механизация за нуждите на
община Трън, които не могат да бъдат извършвани от МПС на Автотранспортно
стопанство при община Трън.

2.

Услугите ще се извършват по писмена заявка от страна на община Трън в
зависимост от възникналите потребности.

3.

Поръчката е разделена на две обособени позиции. Може да се подават
предложения по отделно за дадена позиция или и общо за всичките обособени
позиции.

4.

Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с багер“ - Комбиниран
колесен багер товарач, оборудван с кофа (с вместимост до 1,5 м3) или
еквивалентно – ориентировъчно 250 бр. машиносмени.

Посочения брой

машиносмени са прогнозни количества на необходимите машиносмени от
специализираната техника за периода на поръчката. Посоченото количество е
приблизително, може да възникне необходимост от повече машиносмени или да
не се извършват услуги до размера на посоченото количество.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1.

Изпълнителят на всяка от обособените позиции трябва да:
 Осигурява необходимите резервни части и консумативи по време на работа.
1

 Има възможност за включване на резервна машина на някоя от работещите с
цел недопускане създаване на условия за възпрепятстване работата на община
Трън.
 Спазват изискванията на националното и местно законодателство по
отношение на извършване услугите с механизация и при превозите на товари.
2.

Срока за осигуряване на механизацията и транспортните средства на място
посочено от възложителя на територията на община Трън е по предложение на
участника, но не по-малко 4 (четири) часа и не повече от 12 (дванадесет) часа от
отправената заявка.

3.

Заявки се отправят по телефон.

4.

Заплащането за дейността се извършва на база единични цени за 1 бр.
машиносмяна в лева.

Забележка: В изпълнение на чл. 48, ал. 2 от ЗОП, навсякъде в техническата
спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа
посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип,
произход или производство, в допълнение да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.
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