РАЗДЕЛ ІІ – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОБЕКТ:
„Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на
територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените
места в община Годеч през 2021 г.”

Техническата спецификация е неделима част от документацията по настоящата
процедура. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по
изпълнение на видовете дейности, които са предмет на договора.

Снегопочистването включва почистването на уличната мрежа и общинските
пътища в границите на община Годеч, съгласно приложение №4 и приложение №5 към
договора за възлагане изпълнението на обществена поръчка, от снежна покривка.
Опесъчаване ще се извършва при заледяванията на стръмни и затрудняващи
движението участъци от пътните платна.

Изисквания за качество: Извършените работи трябва да отговарят на
изискванията на: Технически правила и изисквания за поддържане на пътища,
одобрени от Изпълнителния Директор на НАПИ през 2009 г. публикувани на интернет
страницата на AПИ, дял „Зимно поддържане”; Инструкция № 3 от 18.07.2007 г за реда
на осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при
бедствия; Закон за опазване на околната среда и подзаконова нормативна уредба към
него; Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконова нормативна
уредба към него; Закон за пътищата и подзаконова нормативна уредба към него; Закон
за движение по пътищата и други приложими към предмета на поръчката.
В допълнение към изискванията, съдържащи се в настоящата спецификация, и
при спазване на всички изменения, поискани от органите на местната власт, всички
извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните
(действащи в момента на провеждане на търга) Български държавни стандарти или
еквивалентни международни стандарти.

I. Видове дейности, които са предмет на договора.

1. Почистване от сняг и лед на пътната настилка
Включва еднократно отстраняване на снега от пътната настилка до степен,
изискваща се за съответното ниво на зимно поддържане. Тя трябва да бъде
почистена в цялата й ширина, включително площадките за аварийно спиране и
уширенията в района на кръстовищата.

2. Опесъчаване на пътната настилка
Целта е да се намали зимната хлъзгавост по пътищата чрез разпръскване на
пясък.
Опесъчаването е машинно или ръчно.
Машинното включва еднократно опесъчаване на пътната настилка.
Ръчното опесъчаване се прилага по изключение в два случая – при
невъзможност опесъчаването да се извърши механизирано в изискващите се
срокове или за отделни къси участъци, опасни за движението и отдалечени на
значително разстояние.
В първия случай опесъчаването се извършва от бордови автомобили от екип
работници, които на смени по двама разхвърлят пясък върху пътната
настилка.Разпръскването на материала трябва да става ветрилообразно /в никакъв
случай на купчинки/.
Във втория случай това става от предварително депонирани купчинки материал
в района на мостове, опасни криви, участъци с голям надлъжен наклон и др.

II. Приемане, измерване и заплащане на работите
Извършената работа се приема от упълномощените длъжностни лица от
Възложителя въз основа измервания на място, ежедневни отчети за работата на
техниката и др.
Заплащането на извършените видове работи ще се извършва въз основа на:
 Протокол за извършени работи по зимно поддържане и снегопочистване
Приложение № 7 към договора;
 Констативен протокол за изпълнените и подлежащи на заплащане видове
и количества работи Приложение № 6 към договора; и
 Надлежно оформена данъчна фактура, издадена от Изпълнителя.

III. ПОЧИСТВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА ОТ ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗИМНИЯ СЕЗОН
Изпълнителят се задължава след приключване на зимния сезон и отпадане
необходимостта от прилагане на дейностите по зимно поддържане, да почисти
пътищата и улиците, съгласно приложение №4 и №5 към договора от останалите в
следствие на извършеното опесъчаване инертни материали за негова сметка. При
констатиране от страна на Възложителя на не почистени или не добре почистени
участъци, същият изпраща нарочно писмо до изпълнителя, с което му указва и срока за
изпълнение.

