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.ВИНАПЪТ"

Наименование на Участника:
Телефонен номер:
Лице за контакти:

Пламен

ЕООД

чл.2 от ЗЗЛД

Михайлов

До
ОБЩИНА ЛУКОВИТ
гр. Луковит
ул. «Възраждане» №73
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Наименование на
поръчката:

"Извършване
на
дейности
по
зимно
поддържане
и
снегопочистване за зимен период 2014-2015 г." за ,. IVчетвъртокласната пътна мрежа на територията на ОбщинаЛуковит - 64.030 км. и Улична градска мрежа 52 км. на гр.
Луковит."

У В А Ж А Е М И Д А М И И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обекта на обществената поръчка с горепосочения предмет.
Предложените от нас дейности, които ще извършим в изпълнение на поръчката са
описани в План на работа за изпълнение на услугата за която се кандидатства.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. План на работа за изпълнение на услугата
2. Изисквания за качество
3. Оперативно дежурство за осигуряване ш
мрежа .
Подпис:

ието на пътната

чл.2
от ЗЗЛД
//f

Дата/^2014 г
Име и фамилия
Длъжност
Наименование на кандидата

Пламен Михайлов
Управител
„ В И Н А П Ъ Т " ЕООД
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Гр. Луковит, ул. „Бузлуджа" № 14

План на работа за изпълнение на услугата
При наличие на снежна покривка от 3 до 5 см. Започва снегопочистване в рамките
на 1/ един/ час от спиране на снеговалежа. Наличните машини се пускат в експлоатация,
като 2 бр. трактори от 80 к . с . 1 бр. от 100 к.с. и камион- пясъкоразпръсквач започват
почистване с приоритет улична градска мрежа на гр. Луковит. Останалите налични два
трактора от 130 к.с. и камион - пясъкоразпръсквач почистват lV-класна пътна мрежа.
Необходимата техника за зимно поддържане на пътищата е разположена на ул.
"Бузлуджа" № 14 гр. Луковит. Направен е цялостен технически преглед на транспортните
средства и машините, включени в оперативните планове за зимно поддържане на
пътищата, както и на съоръженията, които се монтират н а т я х .
Машините са осигурени с необходимите запаси от резервни части и горивосмазочни материали.
Производствената база е на територията на гр. Луковит е приведена в пълна
изправност. Базата е леснодостъпна и съкращава разходите по предвижване и осигурява
бърза реакция при снеговалеж и други климатични условия.
Фирмата предлага на Възложителя да подсигури 30% разходи за аванс за доставка
на материали на склад - пясък и химически вещества. Доставката на материалите е за
сметка на фирмата, отчитат се след изпълнението по разходни норми.

Оперативно дежурство за осигуряване

информация за състоянието

на пътната мрежа.
Управителят
следи
метеорологичните
прогнози
и
създава своевременно
необходимата организация за осигуряване безопасността на движението. Контрол на
атмосферните условия се извършва минимум един път в денонощие от управителят на
фирмата.
Поддържането на непрекъсната телефонна връзка създава предпоставка за
координиране и своевременно реагиране на промените в метеорологичната обстановка.
Фирмата има опита при изпълнението на зимно поддържане и снегопочистване в
предходни години. Нямаме оплаквание или конфликти ситуации от неизпълнени
задължение от страна на Възложителите.
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И з и с к в а н и я за качество
Всички дейности по зимно поддържане и снегопочистване ще се изпълняват,
съгласно действащи стандарти, добри практики при спазване „Техническите правила за
поддържане и ремонт на пътищата, раздел „Зимно поддържане". Технически изисквания за
сол за зимно поддържане на пътищата - ИАП. 2005 г" . • 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 др. приложими към предмета на поръчката.
Снегопочистването и опесъчаването ще се изпълнят при спазването на
техническите правила за поддържане и ремонт на пътищата ГУП -1989 , раздел V"
Зимно поддържане на пътища" и съгласно приложена инструкция- Приложение № 6 и
Наредба № 25/ 05.08.1987 г. за условията и реда, при които се предоставят машини и други
съоръжения за зимно поддържане на пътища, както и при аварийни и други изключителни
случаи.
Фирмата се задължава да осигури независимо от промените в метеорологичната
обстановка нормална проходимост на пътната мрежа за целия период на обществената
поръчка
Снегопочистване, разчистването на снегонавявания и уплътнени снежни пластове,
оросяване с луга, опесъчаване с минерални и други материали с големина на зърната до
8мм на пътната мрежа, 30% поддържане на IV- класна пътна мрежа, основно криви, малки
и големи съоръжения, стръмни и други опасни участъци и 20% на улична градска мрежа.
След приключване на дейностите по почестване на пътищата отговорника за
зимното пъддържане е длъжен да обиколи маршрута и да провери за пропуски.
След приключване на дейността фирмата се задължава да почисти пътната мрежа
от инертните материали ползвани за опесъчаване след приключване на зимния сезон.
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