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Приложение № 1 
Образец


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

       Настоящата обществена поръчка се обявява съгласно Решение на Съвета на директорите на „Пазари Юг“ ЕАД, прието с Протокол № 29 от 15.04.2014 г., т. 2 от дневния ред на заседание на СД.
       Поръчката се финансира със собствени средства на „Пазари Юг“ ЕАД за седем месечния срок на действие на договора. 


І. Предмет  на поръчката

1. Настоящата обществена поръчка има за предмет: ,,РАЗДЕЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ”.


2. Предметът на поръчката включва: 

Разделно сметосъбиране и сметоизвозване: Дейностите по разделно сметосъбиране и сметоизвозване са събраните битови отпадъци и биоотпадъци, генерирани на територията на стопанисваните и управлявани от „Пазари ЮГ” ЕАД  пазарни площадки, както следва: пазарна площадка „Красно село”, пазарна площадка „Иван Вазов” и пазарна площадка „Борово”. 
Цената на цялостното изпълнение на договора за неговия седем месечен срок на действие не може да надвишава  65 000  лева без включен ДДС.

 Вид и приблизително количество на генерираните отпадъци, които ще се обслужват и са предмет на поръчката:
1.1. „Битови отпадъци” – са „отпадъците от домакинствата” /съгласно § 1, т. 18 от ДР на ЗУО  - отпадъците, образувани от домакинствата/ и „подобни на отпадъците от домакинствата” /съгласно § 1, т. 26  от ДР на ЗУО - подобни отпадъци са отпадъците, които по своя характер  и състав са сравними от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство/ с  оглед на  § 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 

1.2. „Биоотпадъци” -  биоразградими  отпадъци /легална дефиниция в § 1, т. 3 от ДР  на ЗУО/ от  парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост  съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 

1.3. Територия, която ще бъде обслужвана при изпълнение на настоящата обществената поръчка: пазарна площадка  „Красно село”, пазарна площадка „Иван Вазов” и пазарна площадка  „Борово”.

1.4. Приблизителното количеството генерирани битови отпадъци и биоотпадъци на територията на гореописаните пазарни площадки  е както следва: 
	за пазарна площадка  „Красно село” –  427 тона битови отпадъци и 21 тона биоотпадъци;

за пазарна площадка  „Борово” –  140 тона битови отпадъци и  2,8 тона биоотпадъци; 
за пазарна площадка  „Иван Вазов” –  224 тона битови отпадъци и  12 тона биоотпадъци.

Забележка: Посочените количества са приблизителни и касаят, генерираното количество отпадъци за 7 /седем/ месеца. 

2. Дейности по сметосъбиране и сметоизвозване:

2.1. Основното изискване към участниците по отношение на сметосъбирането и сметоизвозването е  свързано с разделното събиране /събиране, при което потокът от отпадъци се разделя по вид и естество на същите с оглед улесняване на специфично третиране - § 1, т.34 от ДР  на ЗУО/ и транспортиране /превоз на отпадъци, вкл. сътътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност - § 1, т.43 от ДР  на ЗУО/ от площадките на „Пазари ЮГ” ЕАД  до определените им  от  Столична община депо и инсталация за биологично третиране.
2.2. Участникът следва да осигури  и  достави собствени съдове за отпадъци /контейнери/, като е длъжен да събира разделно по смисъла на ЗУО отделните видове отпадъци от пазарните площадки.
Съдовете за отпадъци ще се предоставят с двустранно подписан от  изпълнителя по договора за обществена поръчка  и  „Пазари Юг” ЕАД приемо-предавателен протокол, с изрично посочени в същия – вид и брой на съдовете. Всяка промяна на броя и вида на същите ще се отразява в приемо-предавателен протокол, подписан от страните по договора. 
2.3. Вид и вместимост на съдовете за разделно събиране на отпадъците:
	пластмасов контейнер с вместимост 1 100 литра с плосък капак, тип „Ракла” за разделно сметосъбиране;
	контейнери  за  битови отпадъци с  вместимост от 4 /четири/ куб.метра;
	контейнери за  биоотпадъци  с вместимост 1100 литра.



4.  Срок за изпълнение

Срокът на изпълнение на поръчката е 7 (седем) месеца, считано от  датата на сключване на договора за възлагане на поръчката. 
Срокът на валидност на офертата следва да бъде 60 дни, съгласно образеца на ценово предложение.


II. Технически изисквания /спецификации/ на поръчката.


	Изпълнителят следва да използва подходяща механизация и оборудване, специализирани сметоизвозващи автомобили за разделно събиране, като определи необходимия им брой и вид съгласно посоченото количество на генерираните отпадъци и местонахождението на съдовете за отпадъци.
	Да спазва изискванията на настоящата документация, договора за изпълнение на поръчката, действащите нормативни изисквания за този вид дейност, включително за качеството на извършваните услуги, безопасността и охраната на труда, безопасност на движението и опазване на околната среда.
	Да притежават валиден документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на описаните видове отпадъци, издаден в съответствие с  реда по  ЗУО.
	При изпълнението да се представят посочените в Приложение № 2 сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация  или техни еквиваленти.
	Да притежава валиден лиценз за превоз  на товари на територията на РБългария за целия срок на действие на договора.

Да осигури минимум 3 /трима/ свои представители – по един за всяка една от горепосочените  пазарни площадки в рамките на работното време от 8.00 – 18.00 часа, които да отговарят за изхвърлянето на отпадъците и да се грижат за чистотата на съответните площадки за отпадъци.  
	Да осигури допълнителен брой съдове за отпадъци  и логистична подкрепа, в случаи  на спешни изхвърляния на отпадъци от извънреден характер.
	Да издава съответен протокол с отразеното количество извозени отпадъци, който подлежи на одобрение и подписване от Възложителя.


