BG-Ямбол
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Областен управител на област Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18, За: Величка Гръкова,
Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 686844, E-mail:
region@yambol.government.bg, Факс: 046 662277
Място/места за контакт: Областна администрация - Ямбол
Интернет адрес/и:
Адрес на профила на купувача: www.yambol.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Сметосъбиране - сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за
обществено ползване на ГКПП - Лесово, община Елхово, област Ямбол
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
90500000
Описание:
Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
1. Сметосъбиране и сметоизвозване: - събиране на смет и битови отпадъци от
територията на ГКПП – Лесово, включително и премахване на отпадъци, намиращи се
извън съдовете за смет и ТБО - два пъти седмично в дните вторник и петък. поддържане в изправност, добър естетичен вид, ремонтиране и дезинфекция на
съдовете за смет и битови отпадъци - веднъж месечно; - извозване и депониране на
събраната смет и на битовите отпадъци - до най-близкото регламентирано сметище- два
пъти седмично в дните вторник и петък. 2. Поддържане на територията и обектите за
обществено ползване: 2.1. Хигиенно поддържане на санитарните помещения: почистване, измиване и дезинфекция; - осигуряване на консумативи (тоалетна хартия,
салфетки, течен сапун, препарати). Дейността по хигиенно поддържане на санитарните
помещения се извършва ежедневно. 2.2. Поддържане на зелените площи през летния
период: - окосяване, натоварване и изхвърляне на тревна маса – веднъж месечно; обезпаразитяване на тревните площи – веднъж месечно. 2.3. Поддържане чистотата на

пътните платна, тротоарите и другите територии, предназначени за обществено
ползване: - метене и оборка - два пъти седмично в дните вторник и петък.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
64000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
ГКПП Лесово, община Елхово, област Ямбол

NUTS:
BG343
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Оферентът трябва да отговаря на условията публикувани в профила на купувача. При
изпълнение на поръчката следва да се спазва действащото законодателство. Срок за
изпълнение на поръчката 2 (две) календарни години, считано от 01.01.2013 г. до
31.12.2014 г.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
06/12/2012 17:30
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Допълнителна информация и документи, свързани с подготовката на офертата са
публикувани в профила на купувача.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
06/12/2012

