ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
3900 гр.Белоградчик,
http://www.belogradchik.bg
ул. „Княз Борис І”, №: 6
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Област Видин
Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За участие в обществена поръчка с предмет
„Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на град Белоградчик”
I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Предмет на обществената поръчка са дейности по поддържане и почистване на зелените площи и
озеленяване в т.ч. и поддържане на цветни лехи и фигури на територията на град Белоградчик,
както следва:
1.
2.
3.
-

Поддържане на зелени (тревни) площи – общо 17,00 дка
Зелени площи пред сграда на Младежки дом – 2,70 дка
зелени площи пред сграда на НУ „В.Левски” – 3,26 дка
зелени площи на ул. „Иван Срацимир” – 1,90 дка
зелени площи по бул. „Съединине” – 4,50 дка
зелени площи пред сграда на Районен съд – 0,34 дка
зелени площи пред сграда на Джамия – 0,800 дка
зелени площи алея на здравето – 3,5 дка
Поддържане на цветни лехи и фигури – общо 268 кв.м.
Цветарници пред сграда на Младежки дом – 140 кв.м.
Цветарници при входа на гр. Белоградчик (Газостанция) – 35 кв.м.
Цветарници и цветни лехи до Автогара Белоградчик – 30 кв.м.
Цветни лехи пред сграда на Районен съд – 13 кв.м.
Цветарници пред сграда на поща – 30 кв.м.
Цветарници (малки) на площад „Възраждане” – 20 кв.м.
Поддържане на съществуващи рози – общо 125 бр.
Пред сграда на Районен съд – 33 бр.
На ул. „Алеко Константинов” – 19 бр.
Пред сграда на Младежки дом – 16 бр.
На площад „Възраждане” – 20 бр.
на входа на град Белоградчик до бензиностанция – 14 бр.
на зелени площи на стар градски пазар – 17 бр.
пред сграда на НУ „Васил Левски” – 6 бр.

Конкретните видове дейности, кратността на тяхното извършване и максималната единична цена
за всеки вид операция са както следва:
№

Вид на дейността

Мярка

Максимална
Единична цена
(лв./без ДДС)

Поддържане и почистване на зелени площи в т.ч.:
1
2
3
4
5

Косене на тревни площи - машинно
Събиране на окосена трева
Натоварване и извозване на окосена трева
Събиране на отпадъци от тревни площи (оборка)
Резитба на жив плет, храсти и издънки

дка
дка
Куб.м.
дка
Кв.м.

39,00
12,30
22,00
2,00
0,65

1

6
Резитба на декоративни храсти
7
Събиране на шума
8
Ръчно метене на алеи и площадки
9
Тесане на трева по алеи до бордюри
10
Тесане на настилки по алеи, площадки и тротоари
11
Резитба на корони на дървета с автовишка
12
Отсичане на дървета с автовишка
Озеленяване в т.ч. поддържане на цветни лехи и фигури в т.ч.
1
Зацветяване със сезонни едногодишни цветя 45 бр/м²
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Бр.
дка
дка
М.л.
Кв.м.
Бр.
Бр.

1,16
39,00
12,00
1,00
1,60
133,00
215,00

Кв.м.

45,00

Зацветяване със сезонни едногодишни цветя 12 бр/м²: кани,
бегония тубероза, пеларгониум едроразмерен и др.

Кв.м.

Ръчно прекопаване на цветни фигури
Поливане – ръчно (с маркуч)
Поливане с водоноска
Засаждане на рози
Прекопаване на рози
Подрязване на рози
Зазимяване и отзимяване на рози
Торене

Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Бр.
Бр.
Бр.
Бр.
Кв.м.

70,00
0,25
0,09
3,40
7,70
0,62
0,74
0,22
13,00

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1.

Описание на дейностите

Всички дейности предмет на обществената поръчка следва да се изпълняват съгласно
изискванията на Възложителя описани в настоящата спецификация, както следва:
1.1. Косене на тревни площи, събиране и извозване на окосена трева
Дейността включва косене, събиране и извозване на окосената трева. Чрез косенето се регулира
височината на тревостоя. Тревата в поддържаните площи трябва да се реже не по-ниско от 5-6 см.
височина, което да бъде равномерно за цялата поддържана територия. Събирането на окосената
трева е задължително, за да не се получава непропусклив слой, който за задушава тревния чим.
Цялото количество окосена трева за деня се събира и в края на същият ден се извозва до депо,
посочено от Възложителя. Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или
до контейнерите с битови отпадъци, както и смесване с друг вид отпадъци.
Косенето се извършва в периода май-септември с интензитет не два пъти месечно. В зависимост
от атмосферните условия, косенето на тревата може да се осъществи и един път месечно при
липса на растеж на тревната настилка или повече от два пъти при голям растеж. След последната
коситба, тревната покривка трябва да се зазимява при височина 5-7 см.
1.2. Събиране, натоварване и извозване на отпадъци от тревните площи
Дейността включва събиране и извозване на битови и строителни отпадъци от нерегламентирани
замърсявания в зелените площи на територията на гр.Белоградчик. Дейността се извършва
целогодишно. Събраните отпадъци със строителен характер се извозват до място определено от
Възложителя, а тези ос битов характер се изнасят своевременно до контейнерите за битови
отпадъци.
1.3. Резитба на жив плет, декоративни храсти и издънки
Дейността се извършва един път годишно през есента. Цялото количество храсти и клони, събрани
от резитбата за деня се извозват до депо определено от възложителя. Не се допуска изоставяне на
клони или смлени растителни отпадъци върху тревните площи или до контейнерите за битови
отпадъци.
1.4. Събиране на шума
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Дейността включва събиране на паднала шума от дървета, храсти и друга растителност в тревните
площи. При събирането шумата се оформя в купчинки, които се изнасят от тревните площи до
края на деня и се покриват или събират в чували с цел предотвратяване на тяхното разпиляване.
Не се допуска оставянето на събраната шума върху тревните площи или до контейнерите за
битови отпадъци. Събраната шума се извозва до депо определено от възложителя.
1.5. Оформяне на корони на дървета и премахване на болни или опасни дървета (с
автовишка)
Дейността включва:
-

Кастрене на клони за намаляване на височината на дървото;

-

Премахване на клони, с цел олекотяване на дървото когато короната на дървото не се е
развила равномерно. Целта е да се промени центъра на тежестта, а именно да се приближи
и разпредели максимално равномерно спрямо ствола на дървото. Олекотяване на дървото
може да се наложи в случаи, в които има проблеми със ствола, за да не се стигне до
счупване. Кастрят се клони, като се цели олекотяване на дървото и намаляване на
опасността от счупване при силен вятър или снегонатрупване.

-

Премахване на клони с цел навлизане на повече дневна светлина към сградите –
отстраняване на определено брой клони, без да се разваля естетичният вид на дървото и
без да се нарушава цялостното му физиологично състояние.

-

Кастрене на сухи и болни клони - Сухите клони представляват опасност за преминаващите
под дърветата хора, както и за намиращите се под тях обекти. Клони с нарушена цялост
или повредена кора се кастрят своевременно.

-

Кастрене с цел оформяне на короната на дървото

-

Премахване на болни или опасни дървета

Резитбата на короните на дърветата се извършва един път годишно през есента при установена
необходимост. Резитбите не трябва да се провеждат при температури по-ниски от -4ºС.
Отстраняването на опасни и паднали дървета, в следствие на аварийни ситуации и бедствия се
извършва незабавно в рамките на деня.
Цялото количество клони от резитбата за деня задължително се извозва на депо посочено от
Възложителя, като терените се почистват в рамките на същия ден. В случай, че от отсичане на
дървесината се генерира дървен материал (дървесина с дебелина над 8 мм.) същата се маркира и се
транспортира до площадка определена от Възложителя.
Не се допуска изоставяне на клони и дървесина върху тревните площи или в близост до
контейнерите за битови отпадъци.
1.6. Озеленяване в т.ч. поддържане на цветни лехи и фигури
Дейността включва:
1.6.1.

Зацветяване със сезонни цветя в цветни лехи и фигури на територията на град
Белоградчик с включен посадъчен материал – извършва се два пъти годишно през
пролетта и есента, в зависимост от вида на посадъчния материал. Вида на посадъчния
материал е както следва:
 Цветно оформяне с едногодишни сезонни цветя І група 45 бр/м² антиринум, вербена, кларкия, матиола, перила, далия, салвия,петуния,
газания и др.
 Цветно оформяне с едногодишни сезонни цветя І група 45 бр/м² амарантус, астри, гонфрена, ешолция, иберис, импасианс, календула,
хелихризум и др.
 Цветно оформяне с едногодишни сезонни цветя ІІІ група 45 бр/м² - виола,
миозотис, белис, силене, тропеолум
 Цветно оформяне с едногодишни сезонни цветя ІV група 45 бр/м²: алисум,
лобелия, портолака, флокс, пиретрум, тагетес, циния и др.
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Цветно оформяне с едногодишни сезонни цветя V група 45 бр/м²: бегония,
семпрвивум, гнафалиум, фуксия, колеус, иризине,сантолина, мадам солеро
и др.

!!!! Вида, броят и мястото за засаждане се съгласуват предварително с Възложителя.
Поддържане на цветни лехи и фигури – плевене един път месечно в периода мартсептември, поливане два пъти месечно в периода април-септември и прекопаване и
торене на цветните фигури два пъти годишно
1.6.3. Засаждане и поддържане на рози – засаждане на нови рози се извършва при
необходимост, след съгласуване с Възложителя. Поддържането на многогодишни рози
включва прекопаване и подрязване два пъти годишно през пролетта и есента, както и
зазимяване и отзимяване на розите
2.
Възлагане на дейностите, отчитане и приемане на извършената работа
1.6.2.

Всички дейности предмет на договора се извършват от изпълнителя след получаване на
възлагателно писмо (образец към договор), в което се описват видовете дейности, мястото,
количеството и срокът за тяхното извършване.
Изпълнението на дейностите предмет на договора се контролират от упълномощен представител
на Възложителя. Упълномощеното длъжностно лице проверява качеството на изпълнение по
време на извършване на дейността и преди изтичане на крайния срок за изпълнение на съответната
дейност, като дава предписания, които са задължителни за Изпълнителя.
Работата се приема с двустранно подписан констативен месечен протокол между страните
(образец към договора). При установяване на неизпълнение, същото се отразява в протокола. При
установено неизпълнение на дейности се налага санкция съгласно условията на договора.
3.

Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от 01.01.2019 г.
4.

Цена и начин на плащане

Прогнозната обща стойност за изпълнение на поръчката е в размер до 70 000,00 ( седемдесет
хиляди ) лева без ДДС или 84 000,00 ( осемдесет и четири хиляди) с ДДС за целия срок на
договора.
Цената по договора се определя на база реално извършени видове дейности, съобразно
договорените единични цени и елементи на ценообразуване, съобразно ценовото
предложение на изпълнителя, установени в констативен протокол за съответния месец на
база единични цени за видовете дейности, съгласно ценовото предложение на изпълнителя.
Важно!!!Единичните цени на видовете дейности, предложени от Изпълнителя не могат да
надвишават максимално определените от Възложителя.
Плащането на цената ще се извършва по банков път по сметка на изпълнителя в срок от 30
работни дни от датата на съставяне на констативен протокол и предоставяне на данъчна фактура в
оригинал.
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