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ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

  

 Обществената поръчка е с предмет: 

 „Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на 

община Враца“, която се възлага по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и  
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).  

Ремонт на сгради, които са с нарушена експлоатационна годност от общинската 
инфраструктура на територията на Община Враца.  

Сключване на договор с Изпълнител за извършване на строително -  монтажни работи 

на обекти от общинската инфраструктура на територията на Община Враца за срок от 3 (три) 

години, възлагани по - отделно на Изпълнител с възлагателно писмо, които ще се изразяват 

основно, но не само, в следните видове: текущ ремонт на сгради, покриви – плоски и скатни, 

зидарски работи и преградни вътрешни стени, мазачески работи, бояджийски работи, 

облицовачни работи, дърводелски работи, изкопни работи, изолационни работи – 

хидроизолационни, енергоефективно саниране, топлоизолационни работи, пароизолационни 

работи, облицовъчни работи, дограми – фасадни и интериорни, инсталационни работи – ВиК, 

Ел. и ОВКИ, и др. Обхватът и обемът на отделните поръчки, ще зависи от конкретната 

необходимост на Възложителя. За всеки конкретен обект за изпълнение, Възложителя изпраща 

възлагателно писмо в което конкретизира вида, обема на работата и максималния срок за 

изпълнение в изготвена от него количествена сметка, в която строителните и монтажните 

работи са описани в технологичната им последователност, чрез определени наименования. 

Изпълнителят е длъжен да представи КСС и линеен график за изпълнение по конкретното 

възлагателно писмо. В срок от 3 (три) работни дни, считано от представянето на КСС от страна 

на Изпълнителя, Възложителя или упълномащено от него длъжностно лице одобрява 

представената КСС и линеен график или отправя писменно известие, в което описва 

необходимите изменения, ако има такива. След одобряване на количествено – стойностната 

сметка и линейният график, Възложителят изпраща към Изпълнителя възлагателно писмо за 

начало на СМР за конкретния обект. За начална дата на всяко възлагателно писмо се счита 

датата на получаване от Изпълнителя. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА   

 

Срокът за изпълнение на договора е до 24 (двадесет и четири), който започва да тече 

от датата на подписване на договора, или до достигане на максималния финансов ресурс, 
предвиден от възложителя, което обстоятелство настъпи по-рано. 

       Под условие по договора – процедурата се обявява с неосигурено финансиране 

съгласно чл. 114 от ЗОП. 

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

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ   

I.  Организация на строителството  

По време на изпълнение на СМР, Изпълнителят следва да спазва изискванията на 

следните нормативни документи:  
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- 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.  

Минималните гаранционни срокове за всички видове СMР следва да бъдат не по 
малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Изпълнението на строителните работи, както и използваните материали следва да 

са съобразени с цялата действаща нормативна база, уреждаща изпълняваните ремонтни 
работи. 

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

изискванията на следните нормативни документи: 

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

Изискванията на нормативните документи за извършване и приемане на СМР; 

Строително-ремонтните работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с 

изискванията към строежите по ЗУТ, нормативните документи, регламентиращи 
изпълнението и приемането на строително-монтажни работи и Наредба № 2 / 

22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи.  

Да се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на ЗУТ и 

българските стандарти, или еквивалент. 

Основните материали, които ще се използват по време на строително – 

монтажните работи трябва да отговарят на стандарти за качество, съгласно действащата 
нормативна уредба на РБългария и ЕС, или еквивалент. 

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 за съответствие, придружени от ЕО декларация за експоатационни 

характеристики на вложените материали и указания за прилагане, изготвени на български 

език. 

На строителната площадка следва да бъдат доставени само строителни продукти, които 

притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или 

инсталиране в сградите.  

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на 

строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, одобрени от Възложителя, 

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. 
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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 в сградите и техните ремонти.  

IV. Други изисквания: 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, 

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

изпълнение на строително – монтажните работи.. 

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

одобрената от Възложителя количествено стойностна сметла КСС, съответстващо на БДС 

или еквивалент. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и 

всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, 

същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до 

приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции. 

V. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

План за безопасност и здраве. 

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи, Изпълнителят трябва 

да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по 

всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената 

на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на 

подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 

строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната 

по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други 

свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни 

документи за строителство. 

VI. Изисквания относно опазване на околната среда. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 

ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят 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 инспектират работите, да контролират 

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 и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

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 и изпитвания. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя. 
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Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да 

се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 

извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде 

осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от 

офертата Методи и организация на текущ контрол. 

XI. Елементи на ценообразубане по настоящият договор. 

 1. Средна часова ставка…. лв./час 
 2. Допълнителни разходи  върху труд ……. % 

 3. Допълнителни  разходи върху механизация……. % 

 4. Доставно - складови разходи…. % 
 5. Печалба……. % 

• Цената на материалите - нетрябва да надвишава среднопазарните цени за 
региона, предварително се съгласува с Възложителя и се доказва с разходооправдателен 

документ – фактура оригинал. 
• Разходни норми – посочва се източника на използваните разходни норми (СЕК, 

УСН, ТНС, Ведомствени) 


