
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ 

НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

С ПРЕДМЕТ: 

 

 

„СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА И 

МОНТАЖ НА КАПАЦИ ЗА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ И ВГРАЖДАНЕ НА НАСТИЛКА В 

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

 



Описание на видовете работи 

Предмет на процедурата е доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти на 

подземни комуникации, позволяващи вграждане на настилка с дебелина поне 5 см и клас 

на натоварване C250, сертифициран съгласно БДС EN 1253. 

Изисквания към капаците: рамка и капак от поцинкована стомана, гумени 

уплътнения за постигане на водоплътност и предотвратяване на миризми, заключващи 

болтове за предотвратяване на вандализъм и комплект ключове за отваряне и повдигане. 

Минимална дълбочина на капака: 110 мм. Гаранционен срок на капаците и монтираната в 

тях настилка: 5 години. 

Количества и размери: 

- Ревизионен капак клас С250 със светли размери 600 х 600 мм и минимално 

покритие на капака 110 мм  - 193 броя; 

- Ревизионен капак клас С250 със светли размери 800 х 800 мм и минимално 

покритие на капака 110 мм  - 66 броя; 

- Ревизионен капак клас С250 със светли размери 600 х 1000 мм и минимално 

покритие на капака 110 мм - 150 броя; 

- Ревизионен капак клас С250 със светли размери 1000 х 1000 мм и минимално 

покритие на капака 110 мм - 4 броя; 

- Ударопоглъщаща настилка от каучукони плочи 40/40/4 см – 122 м2; 

- Водоземна скоба за монтаж разпръсквачи – 780 броя; 

- Коничен накрайник за разпръсквачи – 1 560 броя; 

- Хидроизолираща връзка за кабели – 178 броя; 

- Табло за програматор – 4 броя. 

По време на изпълнението на проект „Обновяване и модернизиране на 

пешеходната зона в централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. 

”Поп Сава Катрафилов”  до ул. ”Кръстьо Българията” се установи, че запазването и 

преизползването на съществуващите разнородни по форма и материал капаци на 

ревизионни шахти в повечето случи е технологично невъзможно, а там където е възможно 

води до възникването на технологични и естетически противоречия при изпълнението на 

детайла при контактната зона на шахтата и настилката. Поради това съществуващите 

разнородни по форма и материал капаци на ревизионни шахти следва да се заменят с 

такива, които позволяват вграждане на настилка идентична с настилката на пешеходната 

зона. При монтажа на капаците трябва да се запази растера на съществуващата настилка. 

 

Организация на строителството 

До набиране на проектната якост на бетона (28 дни) капаците следва да бъдат 

оградени със строителна ограда и да бъде подсигурена денонощна охрана за да се 

избегнат инциденти. Монтаж на настилка в капаците се допуска само след достигане на 

проектната якост на бетона и при спазване на растера на фугите на прилежащата настилка. 

Огражденията и охраната не се премахват докато не бъде прието изпълнението. 

По време на изпълнението на СМР Изпълнителя следва да спазва изискванията на 

следните нормативни документи: 

- Наредба №3 / 2010 г за временната организация и безопасността на движението 

при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

- Наредба №2 / 2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- Изискванията на всички нормативни документи за изпълнение и приемане на СМР; 

- Нормативни документи за опазване на комуникации на външни инвеститори при 

извършване на СМР. 

- Демонтираните съществуващи капаци на ревизионни шахти след демонтирането 

им да се предадат в склад на съответния им собственик. 

 



Изисквания към качеството на предвидените работи 

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

отговарят на стандартите за качество съгласно действащата нормативна уредба на 

Република България и ЕС. 

Всички използвани материали трябва да отговарят на следните изисквания: 

- Да са устойчиви на атмосферни условия; 

- Да са устойчиви на вандализъм; 

- Да не променят външните си характеристики (форма и цвят) в следствие от 

излагането на атмосферни влияния; 

- Да не променят техническите си характеристики; 

- Да не са вредни за здравето; 

- Металните елементи да са горещо поцинковани 

 

Изисквания към изделията и материалите 

Капаците за ревизионни шахти, обект на тази поръчка, трябва да отговарят на 

следните изисквания: 

- Клас на натоварване С250 съгласно БДС EN 1253; 

- Да има интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма 

здравина; 

- Да има минимално бетоново покритие на армировката 4 см; 

- Възможност за вграждане на настилка с дебелина поне 5 см; 

- Да осигуряват водоплътност; 

- Да осигуряват газоплътност; 

- Да имат заключващ механизъм. 

Настилката, която се вгражда в капаците, да отговаря на следните изисквания 

съгласно БДС EN 1339: 

- Мразоустойчивост; 

- Устойчивост на изтриване; 

- Устойчивост на хлъзгане; 

- Устойчивост на отлагания на соли по повърхността; 

- Да е идентична по  цвят и повърхност с прилежащата настилка; 

- Да бъде монтирана точно в равнината на прилежащата настилка 

- Да се запази растера на прилежащата настилка. 

Изпълнителя следва да представи декларации с информация за типа на продуктите 

и техните експлоатационни показатели съгласно Регламент на Европейския парламент и 

на Съвета (ЕС) №305 от 2011 г. и българското национално законодателство. 

 

Изисквания относно осигуряване на безопасност 

При изпълнение на строителните и монтажните работи стриктно да се спазват 

разпоредбите на Закона за безопасни условия на труд, Наредба №2 за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи,  Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението 

при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Зоната в която 

се работи да бъде оградена със строителна ограда, а през тъмната част на денонощието да 

бъде осветена.  

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. 

 

 

 



Изисквания относно опазване на околната среда 

По време на изпълнението на строително-монтажните работи Изпълнителя трябва 

да спазва всички действащи нормативни актове и стандарти относно опазването на 

околната среда. Строителните отпадъци, генерирани при изпълнение на СМР да се 

събират своевременно и да се извозват на предварително определено от Община Враца 

депо. 

 

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение 

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор 

съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, 

да контролират технологията на изпълнението и да издават 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. 

 

Проверки и изпитвания 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 

упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 

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. 

 

Други изисквания 

Участникът следва да е сертифициран по стандарт БДС EN ISO 45001-2018 

Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд или по стандарт 

BS OHSAS 18001-2007 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на 

труд или еквивалентен. 

Участникът следва да приложи към техническото си предложение линеен 

календарен график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ 

времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване 

между отделните видове работи) и диаграма на работната ръка. 

В линейния график да се отразят дните за започване на строителството - откриване 

на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички 

СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за 

неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. 

 

Забележка: 

Участник, чиито линеен график е не пълен или не съдържа някоя от 

необходими дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните 

строителни операции, или е със сгрешена технологична последователност, или е 

налице несъответствие със строителната програма или е налице противоречие с 

действащата нормативна уредба или липсва изисканата от възложителя 

информация, посочена по-горе, се отстранява. 

 



Важно! 

В изпълнение на разпоредбата на 48, ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или 

еквивалент“, навсякъде, където в настоящата техническа спецификация са посочени 

конкретни стандарти, спецификации, технически оценки, технически одобрения или 

технически еталони по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  

 


