ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Приложение № 1
Услугата с предмет „Благоустроителни дейности в Мемориален комплекс
„Ботев път” – Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца” включва:
1 Косене на тревни площи

дка

195

2 Събиране на окосена трева

дка

195

3 Рязане на ниски храсти с храсторез

кв.м

6886

4 Рязане на единични клони

бр.

1910

5 Рязане на единични храсти и издънки на дървета

бр.

13056

6 Събиране и извозване на храсти

кв.м

6886

7 Събиране и извозване на клони и издънки

бр.

14966

8 Ремонт стъпала

бр.

21

9 Ремонт трибуна със съществуващи плочи

кв.м

12,5

10 Направа дървено мостче на р. Скът

бр.

1

Изпълнението на услугата следва да бъде в съответствие с количествена сметка
и график за изпълнение, неразделна част от настоящата техническа спецификация.
Изпълнителят следва да притежава необходимото техническо оборудване и
съответен брой лица за извършване на услугата, като представи декларация за
техническото оборудване и списък на лицата на разположение на участника за
изпълнение на работите, включително и тези отговарящи за контрола на качеството –
ръководни служители.
Дейността косене и събиране на окосената трева цели регулиране на 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 територия. Събирането на окосената
трева е задължително, за да не се получава непропусклив слой, който да задушава
тревния чим. Участниците следа да притежават техника за косене на свободни площи с
минимална ширина на откоса 50 см. Цялото количество окосена трева за деня
задължително се събира и извозва. Не се допуска изоставяне на трева върху тревните
площи, както и смесването с друг вид отпадъци.
За резитбата на храсти и издънки е необходимо участниците да разполагат с
техника и инструменти за рязане / например храсторези или електрически ножици/.
Цялото количество храсти и издънки, събрани от резитбата за деня задължително се
извозва. Не се допуска изоставяне на храсти или растителни отпадъци върху тревните
площи.
При резитбата на единични клони се изисква участниците да са оборудвани с
инструменти за рязане /например моторни триони/. Резитбата се състои в скъсяване или
прореждане на короните на дърветата. Реже се ниско в основата, като дългите клони се
режат на части. Цялото количество клони, събрани от резитбата за деня задължително
се извозва.

