
 

 
Община Николаево,  област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 

 

 

Телефон  04330 / 2040, факс 04330 / 2121, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 

 

 

 

 
Заличена информация,        съгласно  

                                                                                                                                                 чл.36а, ал.3 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД                   
 

                                                                                                                   ОДОБРЯВАМ:……………... 

                                                                                                                   НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ КЪНЕВ  

                                                                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

  

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

 

 

„Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на 

община Николаево за календарната 2020г.” 
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I. Основни изисквания: 

Техниката за извършване на основните дейности по предмета на обществената поръчка е 

необходимо да отговаря на БДС и/или негов еквивалент, и да може да обслужва следните типове 

специализирани съдове: 

- Контейнери тип „Бобър” /1.1 м³/ метални, поцинковани; 

- Кофи за смет /110 л./, метални, поцинковани; 

- Съдове за смет тип „Мева” /120 л./, пластмасови; 

- Съдове за смет тип „Мева” /240 л./, пластмасови. 

 

Предлаганите услуги да бъдат съобразени с Българското екологично законодателство и местната 

нормативна уредба. 

- да няма препълнени, неизвозени и невърнати по местата съдове за смет, да няма разпиляване на 

отпадъка при транспортирането му;  

- да няма непочистени площадки около съдовете;  

- да няма основателни сигнали за нередности във връзка с качеството на предлаганата услуга;  

- да се спазват условията за измиване и дезинфекциране на съдовете.  

 

II. Допълнителни изисквания: 

Извозването и предаването на отпадъците се извършва на депо за неопасни отпадъци на Община 

Гурково.   

1. Обем на поръчката: 

- Обслужване на 44 бр. контейнери тип „Бобър” с обем 1,1 куб.м; 

- Обслужване на 600 бр. кофи за смет с обем 110 л. 

- Обслужване на 350 бр. съдове за смет тип „Мева” с обем 120 л. 

- Обслужване на 280 бр. съдове за смет тип „Мева” с обем 240 л. 

Населено 

място 

Тип „Бобър” 

/1,1м³/, брой 

Кофи за смет 

/110 л/, брой 

Съдове за смет тип 

„Мева”/120 л, бр. 

Съдове за смет тип 

„Мева”/240 л, бр. 

Всичко, 

брой 

гр. Николаево 30 380 190 60 660 

с.Нова Махала - 120 40 - 160 

с.Едрево 4 100 120 - 224 

с.Елхово 10 - - 220 230 

Общ брой: 44 600 350 280 1274 

 

2. Периодичност на услугата: 

в гр. Николаево: 

- Обслужване на контейнери тип „Бобър” /1,1 м³/, кофи за смет /110 л/ и съдове за смет 

тип „Мева” /120 л. и 240 л./ - три пъти месечно през месеците май и ноември и два пъти 

месечно за останалите месеци от годината или 26 (двадесет и шест) почиствания 

годишно; 

в с. Нова махала: 
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- Обслужване на кофи за смет /110 л./ и съдове за смет тип „Мева” /120 л./ - три пъти 

месечно през месеците май и ноември и два пъти месечно за останалите месеци от 

годината или 26 (двадесет и шест) почиствания годишно; 

в с. Едрево: 

- Обслужване на контейнери тип „Бобър” /1,1 м³/, кофи за смет /110 л./ и съдове за смет 

тип „Мева” /120 л./ - веднъж  месечно през месеците февруари, април, юни, юли, 

септември и ноември и два пъти месечно през останалите месеци или 18 (осемнадесет) 

почиствания годишно; 

 

в с. Елхово: 

- Обслужване на контейнери тип „Бобър” /1,1 м³/ и съдове за смет тип „Мева” /240 л./ - 

веднъж  месечно през месеците февруари, април, юни, юли, септември и ноември и два 

пъти месечно през останалите месеци или 18 (осемнадесет) почиствания годишно; 

 

3. Обособени позиции: 

Обществената поръчка  не е разделена на обособени позиции.  

 

4. Прогнозна стойност на поръчката:  60 000,00 лв. без ДДС, /оферти над тази 

стойност няма да бъдат разглеждани/.  

 

5. Срок на услугата – до края на календарната 2020г. (до 31.12.2020г.) и започва да 

тече от датата на сключване на договора. При условие, че предишният договор все още 

не е изтекъл, срокът по новия договор ще започне да тече след приключването на 

стария. За да се спазят изискванията на закона, договорът с избрания на първо място 

участник ще се сключи съгласно чл. 67, ал.6 от ЗОП, във връзка с чл.58, ал.1 от ЗОП.  

 

6. Финасиране, срок и начин на плащане:  

- Финансирането на поръчката се осъществява от  бюджета на Община Николаево; 

- За изпълнение на услугата, Възложителя заплаща ежемесечно цена в размер, 

определен съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от 

договора.  

- Заплащането на предоставената услуга се извършва по банков път, в срок, офериран от 

Изпълнителя, след представена фактура, придружена от протоколи, подписани от 

кметовете на населените места и определените от Възложителя длъжностни лица, 

удостоверяващи изпълнението на задълженията на Изпълнителя, както и броя и 

кратността на извършените почиствания. 

 

Заличена информация,        съгласно  
чл.36а, ал.3 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД                   
Изготвил:............................                                                        

(инж. Веселина Василева –  

експерт „Инвестиции и обществени поръчки”, 

назначен на Граждански договор) 


