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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

       

 
„ТЕКУЩ РЕМОНТ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ  НА ОБЕКТИ ОТ 

ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА 

ВРАЦА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 
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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Текущ ремонт, Основен ремонт и 

изграждане  на обекти от общинската инфраструктура в населените места на 

община Враца по две обособени позиции”, която се възлага по реда на Глава двадесет 

и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Глава девета от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 Ремонт на 6 (шест) сгради, които са с нарушена експлоатационна годност от 

общинската инфраструктура в населените места на община Враца, съгласно 

количествената сметка. 

 

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Враца, община Враца, област 

Враца, Република България. 

 * Предложеният срок за изпълнение на поръчката следва да бъде не по-

дълъг от 60 ( шестдесет) календарни дни. 

 ** Участник, който посочи по-дълъг от посочениq срок по-горе ще  бъде 

отстранен от участие. 

 Предложеният срок за изпълнение на обществената поръчка следва да 

бъде цяло число!  

Срокът за изпълнение на СМР-тата започва да тече от датата на подписване на 

Договора за строителство. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

I. Организация на строителството 

По време на изпълнение на СМР, Изпълнителя на строежа следва да спазва 

изискванията на следните нормативни документи: 

- Наредба № 3/2010 г. за временна организация на движението при извършване на 

строителство и ремонт на пътищата и улиците. (Обн. ДВ. бр. 74/2010 г.); 

- Наредба за безопасност и охрана на труда при изпълнение на СМР; 

- Изискванията на нормативните документи за извършване и приемане на СМР; 

- Нормативни документи за опазване на комуникации на външни инвеститори, 

при извършване на СМР. 

 

II. Изисквания за качеството на предвидените работи. 

Основните материали, които ще се използват по време на строителството трябва 

да отговарят на стандарти за качество, съгласно действащата нормативна уредба на 

РБългария и ЕС. 

 

III. Изисквания за опазване на околната среда. 

По време на Изпълнението на СМР, няма да има отделяне на вредни вещества 

замърсяващи околната среда и въздуха. Отпадъците ще се изхвърлят на определени от 

общината места. 
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С П И С Ъ К 

 

на обектите в населените места на община Враца 

 

№ НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

ОБЕКТ СЪСТОЯНИЕ 

1. 2. 3. 4. 

I Обособена 

позиция №1 

  

  &51 КП 2017 год.  

1 с .Три кладенци  Общинска сграда 

( вътрешен ремонт за 

обособяване на салон за 

обществени 

мероприятия) 

Сградата се намира в 

регулацията на селото, която в 

момента е необитаема и 

полуразрушена. 

 Предвижда се направа на 

хидроизолация на плоския покрив, 

нова PVC дограма, шпакловка и 

боядисване по стени и тавани, 

настилка теракот и нова ел. 

инсталация. 

2 с. Тишевица Общинска сграда, в която 

се помещава детска 

градина 

( подмяна на дървена 

дограма) 

Дограмата на детската градина е 

дървена и амортизирана. 

 Ремонтът предвижда демонтаж 

стара дограма, доставка и монтаж 

нова PVC дограма  и обръщане 

около дограмата.  

 

&52 КП 2017 год. 

3 гр. Враца 

кв. Кулата 

Вертикална планировка 

около параклис 

(настилка, ограда) 

Около новоизграденият параклис 

през 2016 година е необходимо да 

се направи вертикална планировка 

включваща: 

 настилка от бетонови 

плочи, 

 градински бордюри, 

 направа на бетонови 

стъпала към параклиса, 

  частично озеленяване 

прилежащ двор 

 направа нова ажурна ограда 

към централния вход на  

параклиса. 

4 гр. Враца 

кв. Бистрец 

Пристройка за 

пенсионерски клуб 

(метална конструкция с 

термопанели) 

Изграждането на пристройката ще 

бъде с метална конструкция с 

покривни и фасадни термопанели. 

Дограмата е PVC,  петкамерна -

50% отваряемост, настилка 

теракотни плочи. 
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5 гр. Враца 

кв. Бистрец 

Параклис Довършителни дейности -доставка 

и монтаж PVC дограма /златен 

дъб/, довършителни дейности по  

купол / кофраж, армировка, бетон/, 

замонолитване на отвори с тухлена 

зидария, вътрешна вароциментова 

мазилка по стени и купол.  

II Обособена 

позиция №2 

  

6 гр. Враца Текущ ремонт покривна 

хидроизолация 

хранителен блок при СУ 

Никола Войводов 

Покривната хидроизолация е 

компрометирана . Предвижда се 

частично изкърпване на 

съществуващата хидроизолация, 

полагане на битумен грунд и един 

пласт полизол TNT 5кг/м2 с 

посипка на газопламъчно 

залепване. 

 


