
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

За обект: Подмяна на дограма на спортна зала „Вестител”, гр. Враца 
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ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

I. Кратка информация за обекта 

 Предмет на обществената поръчка 

 Подмяна дограма на спортна зала „Вестител“ гр. Враца, която се възлага 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 

            Зала „Вестител“ се намира в урегулиран поземлен имот-парцел VI -2949, 4407, кв.424 по 

плана на гр. Враца. Сградата е проектирана и построена преди повече от 40 години с основно 

предназначение- спортна зала. Сградата е в добро експлоатационно състояние. Съществуващата 

метална витрина при фасада север, с оглед на дългия експлоатационен период е частично 

кородирала и се нуждае от подмяна. Предвижда се обновяване на цялата фасада север, като се 

подменя дограмата с нова алуминиева с прекъснат термомост, ниско емисионно /К/ стъкло-

окачена фасада на залата за борба и алуминиева дограма с прекъснат термомост, ниско 

емисионно /К/ стъкло на залата по джудо. 

            Има изготвено конструктивно становище и детайл с указания за изпълнение на 

строително-монтажните работи, което ще бъде предадено на изпълнителя. 

        II. Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи 

 Срокът за изпълнение на поръчката –3 /три/ месеца съгласно експертна оценка 

 Срокът на договора започва да тече от датата на подписване на акт образец 2, но 

не по-късно от 5 дни след датата на подписване на договора. 

Основните дейности, предмет на поръчката са: 

 Доставка и монтаж на AL дограма с прекъснат термомост, ниско емисионно /К/ стъкло по 

спецификация-50 м2 

 Доставка и монтаж на AL дограма с прекъснат термомост, ниско емисионно /К/ стъкло по 

спецификация-198 м2 /окачена фасада/ 

       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. 1 – за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях – 10 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  
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 Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност 

и/или здраве при работа  

 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. 

        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, 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 
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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. 

           ІX. Непредвидените разходи  са в размер на 10%  от стойността на СМР. Непредвидени 

разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени 

количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове 

строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически 

инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на 

дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.  

Показатели за ценообразуване на анализни цени на видове СМР: 

ЧС (лв./ч) - ….............. средна часова ставка  

ДРТ (%) - ….............. допълнителни разходи върху труда  

ДРМ (%) - ….............. допълнителни разходи върху механизация  

ДСР (%) - ….............. доставно-складови разходи  

П (%) - ….............. Печалба  

Средната часова ставка следва да бъде съобразена с чл.8 ал.1 т.1 от Закона за бюджета на 

Държавното обществено осигуряване за 2019 година за определяне на минималния месечен 

размер на осигурителния доход по основни икономически дейности. 

  Изпълнителят следва да посочи основанието за калкулацията на единичните цени, 

касаещи разходните норми за труд, материали и механизация.ЗАБЕЛЕЖКА: Показателите за 

ценообразуване служат за остойностяване както на видовете строително-монтажни работи, 

посочени от Възложителя, така и за ценообразуване на допълнителни (непредвидени) видове 

СМР.  

 

 

Изготвил: 

Соня Манова 

Гл. специалист АСОИ 


