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м. юли 2017 година 

град Враца 

„Доставка на контейнери тип „Бобър“, с обем 

1,1 куб. м. и кошчета за нуждите на Община 

Враца през 2017  год.“ 



 

 
 

o ОБЕКТ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

По смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП). 

  

o ПРЕДМЕТ  НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Избор на изпълнител за услугата: „Доставка на контейнери тип „Бобър“, с 

обем 1,1 куб. м. и кошчета за нуждите на Община Враца през 2017  год.“. 

 

o ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 

Община Враца  започва промяна в начина на сметосъбиране, като районите с 

индивидуални съдове за битови отпадъци ще преминават постепенно на общо 

ползване- контейнери тип „Бобър“. 

Оптимизацията ще се извърши поетапно в град Враца, кварталите и населените 

места в общината. 

Също са необходими и градински/улични кошчета за подмяна на счупени и 

разполагане на допълнителни при необходимост. 

Целта, която си поставяме е подобряване на услугата, която се предоставя на 

живущите в общината и по-добра оперативност на работа. 

Във връзка с горното и за обезпечаване работата по дейността е необходимо да 

бъде стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка 

на контейнери тип „Бобър“, с обем 1,1 куб. м. и кошчета за нуждите на Община 

Враца през 2017  год.“.  

 

o ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 

- Разтоварването при доставката на посоченото място от възложителя да се 

осигури от изпълнителя.  

- Офертни цени с ДДС на отговарящите на технически изисквания изделия, 

предмет на обществената поръчка : 

- В офертната цена да се включат всички разходи до франко определеното от 

Възложителя място за доставка в гр. Враца. 

-  Минимален гаранционен срок – 5 години 

- Техническа документация за всяко изделие: 

а) Сертификат за качество 

   б) Гаранционна карта 

-  Възможност за рекламация 

-  Да са производители или доставчици на изделията по обществената поръчка. 

- Да разполагат с каталог на оферираните изделия (на хартиен или електронен 

носител). 

-   Място на доставяне – Изпълнителят следва да достави изделията, предмет на 

настоящата поръчка в гр. Враца. Конкретното място се уточнява в двустранния 

договор. 

 

o ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЯТА, ПРЕДМЕТ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Общи изисквания към изделията : 

1.  Предлаганите изделия да са нови, неупотребявани. 

2. Обслужването на съдовете за битови отпадъци да става от всички автомобили 

отговарящи на изискванията на EN 1501-1 или еквивалентно. 



 

3.  Евронорми за контейнери  тип „Бобър” - EN 840-3, EN 840-5, EN 840-6 или 

еквивалентни. 

 

Технически изисквания за доставяните изделия, предмет на обществената 

поръчка: 

 

I. Контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” с обем 1,1 м
3
/1100 л./ - 50 бр. 

1. Изработени изцяло от поцинковани елементи, без наличието на черни части и ъглови 

заварки.  

2. Оребрено тяло за повишаване на здравината на контейнера.  

3. Щампован надпис с годината на доставката на капака с размери 10/5 см. и черен, ясен 

и неизтриваем надпис на тялото на съда. 

4. Четлив, неизтриваем надпис на предната лицева страна на тялото със следните 

характеристики:  

 - Надпис: Главни букви „ОБЩИНА ВРАЦА“; 

 - Цвят: Тъмно зелен; 

 - Дължина - 85 см. 

5. Начин на разтоварване-странично с цеви. 

6. Дебелина на поцинкованата ламарина -1,8 мм 

7. Покритие-горещо поцинковане. 

8. Полезен товар -440 кг. 

9. Опорни колела: 

- брой - 4 бр. 

- диаметър – ф 200 

- 2 бр. колела с блокираща спирачна система 

10. Капак 

- ръчно отваряне 

- с гумено уплътнение 

 

ІI. Кошчета за битови отпадъци с обем 0,04 куб. м. – 40 бр. 

 

1.Градинското кошче се състой от : 

- тяло на кошчето  -  стоманобетонна конструкция с покритие от мита мозайка или 

армирана мита мозайка. 

- вътрешен подвижен метален кош с вместимост около 40 л. 

2.Металните части да са поцинковани и прахово боядисани 

3.Препоръчителни размери : 

- височина -  65 см. 

- диаметър -  45 см. 

 

o СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

До 30 (тридесет) календарни дни от сключване на договора 

 

 

 

 


