РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:
„СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ,
БИООТПАДЪЦИ, ЕГО И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО; МАШИННО МИЕНЕ И МАШИННО
МЕТЕНЕ НА УЛИЦИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО”,

I.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Възложител на обществената поръчка е Кметът на Община
Царево.
2. КРАТНКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА
ПОРЪЧКА:

НА ОБЩЕСТВЕНАТА

Чрез настоящата обществена поръчка Възложителят цели да
обезпечи събирането и транспортирането на битови отпадъци и
биоотпадъци, генерирани от жилищните и нежилищни имоти на
територията на Община Царево; събирането и транспортирането на ЕГО и
строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности
от домакинствата; измиването и дезинфекцията на съдове за отпадъци;
машинното метене и машинното миене на улици и територии за
обществено ползване в Община Царево.
3.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА И СРОК:
- Община Царево с териториален обхват: Гр.
гр.Ахтопол и 11 бр. села, както следва:

Царево,

1.с.Лозенец
2.с.Синеморец
3.с.Варвара
4.с.Велика
5.с.Резово
6.с.Бродилово
7.с. Кости
8.с.Българи
9.с.Изгрев
10.с. Кондолово
11.с.Фазаново
Срокът за изпълнение на поръчката е 60 /шестдесет/ месеца,
считано от датата на подписване на договора за обществена поръчка.
4. ВИДОВЕТЕ ОТПАДЪЦИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЪБИРАНЕ И
ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА, СА:
Видовете
отпадъци,
подлежащи
на
събиране
и
транспортиране, предмет на обществената поръчка, са:
- Битови отпадъци от съдове за битови отпадъци– събиране
и транспортиране на същите до Претоварна станция – Китен,
или до Регионално депо за неопасни отпадъци за общините

Созопол,
Приморско
и
Царево,
или
до
друго
съоръжение/инсталация за третиране, посочени от Възложителя;
Биоотпадъци отпадъци /хранителни и кухненски/ - събиране и
транспортиране до Регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Созопол, Приморско и Царево, или до друго
съоръжение/инсталация за третиране, посочени от Възложителя;
Биоотпадъци /зелени отпадъци/ - събиране и транспортиране
до Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол,
Приморско и Царево, или до друго съоръжение/инсталация за
третиране, посочени от Възложителя;
Едрогабаритни отпадъци
и строителни отпадъци,
образувани при извършване на ремонтни дейности от
домакинствата – събиране и транспортиране до Регионално
депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и
Царево, или депо за строителни отпадъци,
или до друго
съоръжение/инсталация за третиране, посочени от Възложителя.

-

-

-

5. Дейностите, свързани с изпълнението на обществената
поръчка, са следните:
№
1.

ВИДОВЕ
ДЕЙНОС
Събиране на битови отпадъци от съдове ТИ
тип „Бобър” , с обем 1100л.

2.

Събиране на битови отпадъци от съдове с обем от 4 куб.м. до 20 куб.м.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Събиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ от съответните PVC съдове с
обем 240л. и от съответните PVC съдове с обем 120л.
Събиране на биоотпадъци /зелени отпадъци/ от съответните съдове с обем от 4
куб.м. до 20 куб.м.
Миене и дезинфекция на съдовете за отпадъци с обем 1100л. със специален
автомобил
Миене и дезинфекция на PVC съдовете за отпадъци с обем 240л. и на PVC съдовете с
обем 120л.
със специален автомобил
Почистване и натоварване на ЕГО и строителни отпадъци, с челен товарач

Транспортиране на битови отпадъци със специален автомобил до Претоварна
станция –Китен, или до
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево,
или до друго

9.

съоръжение/инсталация
за третиране,
посочени
от Възложителя
Транспортиране
на биоотпадъци
/хранителни
и кухненски/
от съответните съдове със
специален автомобил Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол,
Приморско и
Царево, или до друго съоръжение/инсталация за третиране,

10.

посочени от Възложителя
Транспортиране на биоотпадъци /зелени отпадъци/ от съответните съдове със
специален автомобил до Регионално депо за неопасни отпадъци за общините
Созопол, Приморско и
Царево, или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочени от
Възложителя

11.

Транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци със самосвал /или мултифункционален
автомобил/
до Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и
Царево, или до друго
съоръжение/инсталация за третиране, посочени от Възложителя

12.

Машинно метене на улици и територии за обществено ползване с автометачка

13.

Машинно миене на улици и територии за обществено ползване на дюзи
с автоцистерна или
със специален мултифункционален автомобил
Машинно миене на улици и територии за обществено ползване на маркуч

14.

с автоцистерна или
със специален мултифункционален автомобил

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, В ОБХВАТА
ПОРЪЧКА:

НА ОБЩЕСТВЕНАТА

6.1. Дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от
територията на населените места в общината:
6.1.1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци от:
- контейнери тип “Бобър, с обем 1,1 куб.м. и от контейнери с обем от 4
куб.м. до 20 куб.м. до Претоварна станция-Китен, или до Регионално
депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и
Царево, или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочени
от Възложителя.
Системата за събиране и транспортиране на битовите отпадъци
обхваща всички населени места на територията на Община Царево.
Населените места в Общината, в които се осъществява дейността, е
13бр., включващ гр. Царево, гр.Ахтопол и 11 бр. села:
1.с.Лозенец
2.с.Синеморец
3.с.Варвара
4.с.Велика
5.с.Резово
6.с.Бродилово
7.с. Кости
8.с.Българи
9.с.Изгрев
10.с. Кондолово
11.с.Фазаново
Към настоящия момент със Заповед №РД-01-600/30.10.2017г. на
Кмета на Община Царево са определени границите на районите, вида на

извършваните услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответния район и честотата
на сметоизвозване на Община Царево за 2018г.
Минималната честотата на събиране и транспортиране на битови
отпадъци от съответните съдове за 2018г. е указана в годишната
Заповед №РД-01-600/30.10.2017г. на Кмета на Община Царево за
определяне на районите и честотата на извозване на битовите отпадъци.
Минималната честотата на събиране и транспортиране на битови
отпадъци от съответните съдове се указва в годишната Заповед на
Кмета на Община Царево за определяне на районите и честотата на
извозване на битовите отпадъци за съответната година.
Забележка: Броят на съдовете и кратностите на събиране и
транспортиране на битови отпадъци подлежат на промяна от
Възложителя, според нуждите на Възложителя - за да бъдат отчетени
промени: новопостроени сгради, разрушени такива, нови улици, улици с
променена категоризация, или други промени, както и бюджета на
Възложителя.
Към настоящия момент са разположени съдове за битови отпадъци
тип Бобър с обем 1100л. по населени места, вид и количество съгласно
Заповед №РД-01-600/30.10.2017г. на Кмета на Община Царево.
Забележка: Описаните съдове са собственост на Община Царево и
са годни за употреба. Същите се предават на Изпълнителя с приемопредавателен протокол за ползване и стопанисване по време на
действие на договора за обществена поръчка.
При възникнала необходимост, Изпълнителят, след подписване на
двустранен протокол между него и Възложителя, ще извършва замяна на
контейнер/и за отпадъци, станали негодни за употреба или да
отремонтира съдове при необходимост. Изпълнителят ремонтира
съдовете за отпадъци или подменя съдове за отпадъци, станали негодни
за употреба, за собствена сметка, като подменените съдове стават
собствени на Възложителя.
Изпълнителят се задължава да разположи свои съдове за битови
отпадъци с обем от 4 куб.м. до 20 куб.м., като след приключчване на
поръчката собствеността на съдовете се запазва в полза на
Изпълнителя.
Годишното количество битов отпадък, който се генерира от
жизнената, търговска, производствена и друга дейност, както и от
жителите и обитателите на Община Царево възлиза на около
7028,75 т/год. за 2016г. Посочената стойност не е константна.
Транспортирането на отпадъците се извършва със специални
автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци от съдове за
отпадъци.
Основните
извършване

технологични

операции,

които

се

изискват

при

на дейностите по събиране на отпадъците от съдовете в

специалните автомобили са:

-

пробутване (изнасяне) на съдовете до специализирания
автомобил;
- закачане, изсипване и откачане на съдовете от автомобила;
- връщане на съдовете на мястото им;
- почистване на района около съдовете при товаро-разтоварните
работи;
- почистване на площадките около контейнерите от разпилени
битови отпадъци.
Автомобилите трябва да са оборудвани най-малко с по една
метла и лопата за почистване на отпадъците, които може да се
разсипят или разпилеят при почистване, събиране и извозване.
СРЕДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ РАЗСТОЯНИЯ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО до Претоварна станция – Китен са
предоставени в Приложение №1 към Техническа спецификация.
Забележка: Предоставената информация в приложение №1 към
Техническата спецификация представлява осреднени разстояния и
служи само за ориентировъчна информация на участниците.
Транспортните разстояния от населените места до Претоварна
станция - Китен представляват осреднени разстояния, като се вземат
предвид само пълни курсове на автомобилите и служат само за
ориентировъчна информация на участниците. Точните транспортни
разстояния ще бъдат замерени и отразени в двустранен протокол след
сключване на договора за обществена поръчка. При необходимост от
извозване на отпадъците на друго съоръжение или инсталация,
посочени от Възложителя, точните транспортни разстояния ще
бъдат замерени и отразени в двустранен протокол след сключване на
договора за обществена поръчка.
При организиране на масови мероприятия Възложителят има право
да възлага на Изпълнителя със заявка да разположи временно
допълнителен брой съдове за отпадъци и да изпълни допълнително някои
от дейностите по почистване.
Зареждането

на

допълнителните

съдове

за

отпадъци

и

изпълнението на допълнителни дейности се извършва, след писменно
възлагане на Изпълнителя от страна на Възложителя не по – късно от 24
часа преди събитието /мероприятието/, в което се определя срока за
изпълнение на дейностите и начина на заплащане. След приключване на
събитието /мероприятието/ съдовете за отпадъци ще се обслужат
съгласно указания в писмото до Изпълнителя срок. След приключване на
мероприятието, Изпълнителят си прибира допълнително разположените
съдове, служили за съответното мероприятие.

Обемът на изпълнените допълнителни дейности се документира в
двустранен акт, подписан между представители на Възложителя и
Изпълнителя.
Заплащането на извършените допълнителни дейности, отразени в
двустранния протокол, се извършва на база договорените единични цени
на Изпълнителя.
6.1.2.Събиране и транспортиране на биоотпадъци:
Изпълнителят

за

своя

сметка

ще

достави

и

разположи

необходимите съдове за хранителни и кухненски отпадъци /съдове
с обем 240л. и съдове с обем 120л./, както и съдове за зелени
отпадъци /съдове с обем от 4 куб.м.до 20 куб.м./, по писмена заявка на
Възложителя. Собствеността на съдовете се запазва в полза на
Изпълнителя.
Честотата на събиране и транспортиране на биоотпадъците е по
писмена заявка на Възложителя.
Броят на съдовете, видът им, разположение, както и честотата на
събиране и транспортиране

на

биоотпадъците,

могат

да

бъдат

определяни/променяни от Възложителя по време на изпълнение на
поръчката според нуждите му, за което ще се уведомява предварително
писмено Изпълнителя.
6.2. Миене и дезинфекция на съдовете за отпадъци:
Миенето и дезинфекцията

на

съдовете

за

отпадъци,

включва

обработката им със специален разтвор два пъти годишно,
писмена

заявка

на

Възложителя.

Извършва

се

по
със

мултифункционален специален автомобил.
6.3. Почистване и товарене на ЕГО и строителни отпадъци,
образувани
при
извършване
на
ремонтни
дейности
от
домакинствата - с челен товарач и транспортиране на ЕГО и
строителни отпадъци със самосвал /или мултифункционален
автомобил:
Почистването на ЕГО и строителни отпадъци, образувани при
извършване на ремонтни дейности от домакинствата на територията на
населените места в Община Царево, включва почистване и натоварване
- със специализирана техника, извозване на отпадъка със самосвал /или
мултифункционален автомобил/. Почистването се извършва след
изрично нареждане - писмена заявка от страна на Възложителя.

6.4. Машинно метене и миене на улици
обществено ползване в Община Царево:

и територии за

6.4.1. Машинно метене на улици и територии за обществено
ползване в Община Царево:
Дейността по машинно метене
се изпълнява с автометачка.
Почистват се отпадъци по улици и територии за обществено ползване от
пясък, прах, дребни отпадъци и др. Изпълнителят не извършва дейността
при дъждовно време и лоши метеорологични условия.
Кратностите
на
извършване,
населените
места
и
улиците/териториите, на които ще се извършва дейността, се определят
от Възложителя, според необходимостта и средствата му.
Дейността се извършва по писмена заявка от страна на Възложителя.
6.4.2.Машинно миене на улици и територии за обществено
ползване в Община Царево:
Основните операции при машинно миене на улиците са: миене на
уличните платна, миене на тротоари и площади, и др. територии за
обществено ползване, с цел премахване на сезонните замърсявания.
Дейностите се извършват със специализирани автомобили за миене
на маркуч, за миене на дюзи.
Миенето се извършва по уличните платна, тротоарите и площадите
със специални автомобили.
Изпълнителят не извършва дейността при дъждовно време.
Кратностите на извършване и улиците/териториите, на които ще се
извършва дейностите, се определят от Възложителя според
необходимостта и средствата му.
Машинното миене се извършва по писмена заявка от страна на
Възложителя.
7. Съоръжения и техническо оборудване,
необходими за
изпълнение на поръчката:
Автомобили:
- 3 (три) броя специални автомобили за събиране и извозване на
битови отпадъци, с обем на надстройката от 16 до 24 куб.м., със
стандарт за екологичност най-малко ЕВРО 4 или еквивалент, за
обслужване на съдове тип Бобър, с обем 1100 л., на PVC съдове с обем
240л. и на PVC съдове с обем 120л.;
- 2 (два) броя специални автомобили за събиране и извозване на
битови отпадъци, с обем на надстройката от 8 до 15 куб.м., със стандарт
за екологичност най-малко ЕВРО 4 или еквивалент, за обслужване на
съдове тип Бобър с обем 1100 л., на PVC съдове с обем 240л. и на PVC
съдове с обем 120л.;
- Автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци контейнеровоз или мултифункционален специален автомобил / с кука

или вериги/, за обслужване на съдове с обем от 4 куб.м. до 20куб.м., със
стандарт за екологичност на автомобила най-малко ЕВРО 4 или
еквивалент - 1(един) брой;
- Специален автомобил за събиране и извозване на биоотпадъци
/хранителни и кухненски/с височина на разтоварващ борд минимум 1,2
м./1200мм/; за обслужване на PVC съдове с обем 240л. и на PVC съдове
с обем 120л; със стандарт за екологичност най-малко ЕВРО 4 или
еквивалент - 1(един) брой;
- Автомобил за събиране и извозване на биоотпадъци /зелени
отпадъци/ - контейнеровоз или мултифункционален специален
автомобил / с кука или вериги/, за обслужване на съдове с обем от 4
куб.м. до 20куб.м., със стандарт за екологичност на автомобила наймалко ЕВРО 4 или еквивалент - 1(един) брой;
- 1 (един) брой мултифункционален специален автомобил за
автоматична дезинфекция и измиване на съдове за отпадъци, оборудван
с пароструйка, с възможност за събиране и извозване на битови
отпадъци, със стандарт за екологичност най-малко ЕВРО 4 или
еквивалент;
- 1 (един) брой автометачка за дейност машинно метене, със
стандарт за екологичност най-малко ЕВРО 4 или еквивалент;
- Автоцистерна или специален мултифункционален автомобил за
дейност машинно миене, с обем на цистерната мин. 8000 л., със
стандарт за екологичност най-малко ЕВРО 4 или еквивалент – 1 (един)
бр.
- Специален автомобил – самосвал /или мултифункционален
автомобил/, със стандарт за екологичност най-малко ЕВРО 4 или
еквивалент – 1(един) бр.

Техника:
- Челен товарач – 1бр.
Съоръженията и техническото оборудване, които участникът ще
използва за изпълнение на поръчката, могат да бъдат собствени, наети
или на друго основание за ползване.
Възложителят може да извършва целогодишно проверки за
готовността на техниката и оборудването за изпълнение на дейностите,
предмет на поръчката
Забележка: За техника, автомобили или оборудване с посочен тип
съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете „или еквивалентно/и”.
8. НОРМИ, СТАНДАРТИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ:
8.1. Изпълнителят извършва услугите в пълно съответствие с
изискванията на българското законодателство.
8.2. Изпълнителят трябва да притежава и поддържа валидни в
рамките на периода на действие на договора следните документи:
8.2.1. Документ за извършване на дейности по събиране и
транспортиране на отпадъци по ЗУО или еквивалент.

8.2.2. Регистрационни талони на транспортните средства и документ
/сертификат или рег. талон/, че ППС отговарят на стандарт минимум
Евро 4 /за автомобилите/.
8.2.3.Сертификат за внедрена система за управление на качеството,
издаден от акредитирана сертифицираща организация и с обхват
съобразно предмета на поръчката.
8.2.4. Прилагане на система/схема за управление на околната среда
EMAS или еквивалент, с обхват на системата/схемата за управление на
околната среда за дейност съобразно предмета на поръчката.
9.

ОТЧИТАНЕ

И

ИЗМЕРВАНЕ

НА

ДЕЙНОСТИТЕ

ПО

ПОЧИСТВАНЕ:
Извършената работа се измерва в следните дименсии:
Събиране на битови отпадъци от съдове тип „Бобър” , с обем 1100л.

тон

2.

Събиране на битови отпадъци от съдове с обем от 4 куб.м. до 20
куб.м.

тон

3.

Събиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ от съответните
PVC съдове с обем 120л. и от съответните PVC съдове с обем 240л.

тон

4.

Събиране на биоотпадъци /зелени отпадъци/ от съответните съдове
с обем от 4 куб.м. до 20 куб.м.

тон

1.

5.

Миене и дезинфекция на съдовете за отпадъци с обем 1100л. със
специален автомобил

Бр. съд

6.

Миене и дезинфекция на PVC съдовете за отпадъци с обем 240 л. и на
PVC съдовете с обем 120 л. със специален автомобил

Бр. съд

7.

Почистване и натоварване на ЕГО и строителни отпадъци с челен
товарач

8.

Транспортиране на битови отпадъци със специален автомобил до
Претоварна станция – Китен, или до Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево, или до друго
съоръжение/инсталация за третиране, посочени от Възложителя

9.

Транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ от
съответните съдове със специален автомобил до Регионално депо за
неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево, или
до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочени от
Възложителя

мсм

т/км

т/км

10.

Транспортиране на биоотпадъци /зелени отпадъци/ от съответните
съдове със специален автомобил до Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево, или до друго
съоръжение/инсталация за третиране, посочени от Възложителя

11.

Транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци със самосвал /или
мултифункционален автомобил/ до Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево, или до друго
съоръжение/инсталация за третиране, посочени от Възложителя

т/км

мсм

Забележка: Поради възможност за ползване на посочено от Възложителя друго
съоръжение/инсталация за третиране на битови отпадъци за в бъдеще по време на
действие на договора за обществена поръчка, като цена за съответната услуга
/транспортиране на битови отпадъци/ ще се използва тази за дейността по т.8.
Поради възможност за ползване на посочено от Възложителя друго
съоръжение/инсталация за третиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ за в
бъдеще по време на действие на договора за обществена поръчка, като цена за
съответната услуга /транспортиране на биоотпадъци- хранителни и кухненски/, ще се
използва тази, която е за дейността по т.9.
Поради възможност за ползване на посочено от Възложителя друго
съоръжение/инсталация за третиране на биоотпадъци /зелени отпадъци/ за в бъдеще по
време на действие на договора за обществена поръчка, като цена за съответната услуга
/транспортиране на биоотпадъци- зелени отпадъци/, ще се използва тази, която е за
дейността по т.10.
Поради възможност за ползване на посочено от Възложителя друго
съоръжение/инсталация за третиране на ЕГО и строителни отпадъци за в бъдеще по
време на действие на договора за обществена поръчка, като цена за съответната услуга
/транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци/, ще се използва тази, която е за
дейността по т.11.
12.

Машинно метене на улици и територии за обществено ползване с автометачка

мсм

13.

Машинно миене на улици и територии за обществено ползване на дюзи
с автоцистерна или със специален мултифункционален автомобил

мсм

14.

Машинно миене на улици и територии за обществено ползване на маркуч

мсм

с автоцистерна или със специален мултифункционален автомобил

Отчетената извършена работа за месеца се записва в
месечния акт, съгласно посочените дименсии.

10. КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ:
•

Възложителят ще контролира изпълнението на услугите и ще

заплаща на Изпълнителя, с когото е сключен договор за извършената
работа, по ред, описан в проекто-договора. Прекият контрол от страна на
Възложителя по изпълнение на дейностите, предмет на обществената
поръчка, ще се осъществява от представители на Възложителя.

