
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

       

 

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ“ 
 

 

 

 

 

 

 

град Враца, 2018 година 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



 2 

 
I. Кратка информация за обекта 

 

 Предмет на обществената поръчка 

 Обществената поръчка е с предмет: „Текущ ремонт обществени сгради и 

спортни площадки ” на територията на община Враца, която се възлага е в 

съответствие с чл.20, ал.2, т.1, от ЗОП, а процедурата е съобразно чл.18, ал.1, т.12, от 

ЗОП по реда на Глава двадесет и пета от част пета на ЗОП.  

 

 Местоположение 

          Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Враца, кв. Кулата на гр. Враца и 

селата Бели Извор и Власатица,  в община Враца. 

 

 Основни дейности, които ще се изпълнят по обществената поръчка: 

 

1 
Демонтаж стара хидроизолация и почистване  на основата за полагане на 

битумен грунд 

2 Демонтаж ламаринена обшивка по бордове 

3 Изкърпване хидроизолация с воалит 3 мм  

4 Доставка  и полагане битумен грунд 

5 
Хидроизолация с полизол ТNТ-5 кг/м² /или еквивалент /с посипка на 

газопламъчно залепване  

6 Демонтаж, доставка и монтаж нови воронки 

7  Ламаринена обшивка по бордове  

8 
Натоварване и извозване строителни отпадъци – по издадено направление за 

извозване от Община Враца. 

9 Демонтаж керемиди 

10 Демонтаж летвена обшивка 

11 Демонтаж дъсчена обшивка 

12 Демонтаж капаци било 

13 Демонтаж улуци 

14 Демонтаж водосточни тръби 

15 Демонтаж LT ламарина 

16 Частично претърсване /пренареждане керемиди/ на съществуващ покрив 

17 
Частичен ремонт дървена покривна конструкция / подмяна на единични 

компрометирани греди/ 

18 Доставка и монтаж дъсчена обшивка 

19 Доставка и монтаж подпокривно фолио 

20 Доставка и монтаж  летвена обшивка 

21 Доставка и монтаж контра летви 

22 Доставка и монтаж на   керемиди втора употреба 

23 Доставка и монтаж нови керамични  керемиди 

24 Доставка и монтаж надулучна пола от поцинкована ламарина 

25 Доставка и монтаж улуци от поцинкована ламарина 

26 Доставка и монтаж щорц от поцинкована ламарина 

27 Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина  

28 Доставка и монтаж капаци било 

29 Доставка и монтаж челни дъски включително бизеросване и лакиране 

30 
Ремонт  комини: възстановяване тухлена зидария ,подмазване ,обшивка с 

поцинкована ламарина и шапки 

31 Доставка , монтаж и демонтаж  външно фасадно  скеле 
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32 Доставка и монтаж   LT /или еквивалент/ ламарина за покрив 

33 Демонтаж поликарбонатно покритие от метална конструкция 

34 
Доставка и монтаж на покривни термоизолационни панели 50 мм върху готова 

метална консткукция 

35 Обкантващи профили на термопанели 

36 Демонтаж компрометирана настилка от изкуствена трева 

37 Почистване и грундиране на основа за полагане на хидроизолация 

38 Частично укрепване на метална конструкция и оградна поцинкована мрежа 

39 Направа и м-ж на входна врата 100/200см , вкл. секретна брава с дръжки 

40 
Доставка и монтаж на изкуствена трева DOMO Slide DS 50 /или еквивалент/ и 

всички свързани с това разходи включително разчертаване 

41 Доставка и полагане на кварцов пясък 0.67 за посипване 

42 Доставка и полагане на каучуков гранулат 1-2.5 мм за посипване 

 

        II. Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи 

        Основните дейности, предмет на поръчката са свързани с изпълнение на 

различни видове  СМР /покривни, хидроизолационни, тенекеджийски, и 

възстановяване на настилки на спортни площадки/. 

       Минималните гаранционни срокове за предвидените СMР, следва да бъдат не по 

малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 3 и 4 от Наредба № 2/ 2004 год . на МРРБ, за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, както следва: 

           т. 3 - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години 

           т.   4 -  за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови 

и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 

          Извършваните строително-монтажни работи, както и използваните материали, 

следва да са съобразени с цялата действаща нормативна база за изпълнение, 

производство, доставка  и приемането. 

         По време на изпълнение на СМР,  следва да спазват изискванията на следните 

нормативни документи: 

 ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)  

 ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)  

 ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
(ЗЗБУТ)  

 Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България  

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.  

 Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи  

 Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване  
 Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване 

на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 

работното място  

 Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали 

за безопасност и/или здраве при работа  
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 Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на товарно-разтоварни работи  

 Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар  

 Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти  

 Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството  

 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г.  

 

III. Изисквания към доставка на материалите: 

       Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя 

на строителни продукти, които съответстват на европейските технически 

спецификации, трябва да има СЕ маркировка /или еквивалент/ за съответствие, 

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

български език. 

           На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които 

притежават подходящи характеристики съответстващи на техническите правила, норми 

и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и 

строителство. 

        Всяка доставка се контролира от Възложителя, упражняващ технически контрол 

на строежа. 

        Доставката на всички предвидени за влагане продукти, материали и оборудване, 

необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на 

Изпълнителя. 

       В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в КСС , 

отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

        Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани 

в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. 

        Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще 

бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по 

нареждане на Възложителя. 

       Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да 

са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за 

вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и 

техните обновявания, ремонти и реконструкции. 

 

IV. Други изисквания: 

        Изпълнителят е задължен да изпълни възложените строително-монтажни 

работи, съгласно количествено-стойностната сметка и да осигури работна ръка, 

материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 

изпълнение на строежа в договорения срок. 

        При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, водещи до нарушаване на 

качеството на изпълнение на договорените СМР, същият  ги отстранява за своя сметка, 

до покриване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна 

или от съответните държавни институции. 

        Доказването на изпълнените СМР се извършва с подробна количествена сметка, 
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изготвена от Изпълнителя. Предварително уточнено увеличение на количествата от 

количествено-стойностната сметка посочени в договора, се съгласуват с Възложителя и 

след това се изпълняват. 

 

 V. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия 

на труд.  

       По време на изпълнение на строителните и монтажните работи, Изпълнителят 

трябва да спазва изискванията на посочените в раздел II нормативни документи за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

       

VI. Изисквания относно опазване на околната среда. 

        По време на изпълнение на строителните и монтажните работи, Изпълнителя 

трябва да спазва изискванията на посочените в раздел II нормативни документи 

свързани с екологичното законодателство. 

       При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителя трябва да 

ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 

      След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителя е длъжен 

да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си 

механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

 

VII. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното 

изпълнение. 

      Възложителят може по всяко време да инспектира извършваните СМР на 

обекта, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за 

отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и 

начин на изпълнение. 

      В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено 

изпълнение, работите се спират, до съгласуване на мерки предложени от Изпълнителя 

за отстраняването им и подобряване на качеството.. 

       Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а 

дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се 

прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

VIII. Проверки на място и изпитвания. 

      Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка 

на упълномощени представители на Възложителя. 

      Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи 

следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с 

протоколи. 

    Изпълнителят на строително-монтажните работи следва да осъществява 

контрол, при извършването на горните изпитвания и измервания по начин, осигуряващ 

необходимото качествено изпълнение съгласно предложените от него условия в 

Техническото му предложение от офертата „Методи и организация на текущ контрол”. 

           След приключване на строително-монтажните работи се изготвя Приемателен 

протокол от комисия –възложител, изпълнител и експлоатация. 

            Гаранционният срок на изпълнените строително-монтажните работи започва да 

тече от подписването на Приемателния протокол. 
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