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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ОСНОВНИ РЕМОНТИ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. ТРЪН
ПО 6 (ШЕСТ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
ЗА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МЕЖДУБЛОКОВИ
ПРОСТРАНСТВА УЛ. „МУРГОВИЦА, КВ. 83, БЛ. 7, БЛ. 8 И БЛ. 9, ГР. ТРЪН“
I. Предмет на поръчката
Предмета на настоящата общественa поръчката е: Основни ремонти на
междублокови пространства в гр. Трън по 6 (шест) обособени позиции: Обособена
позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83,
бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън“
Предвидени са следните видове работи:
 Тънък изкоп за подравняване;
 Натоварване и извозване на земни маси;
 Насипване с трошен камък и трамбоване;
 Нареждане на бордюри;
 Настилка с бетонови плочи 30/30 на пясъчна основа;
 Оформяне на подходи към входове;
 Изкоп за подпорна стена;
 Стоманобетонна подпорна стена;
 Обратен насип зад подпорна стена.
II. Предвидени работи
В предмета на обособената позиция е включено изпълнението на следните видове и
количества работи:
№

Видове работи

М

К-во

1

Тънък изкоп за подравняване

куб.м

28

2

Натоварване и извозване на земни маси

куб.м

140

3

Насипване с трошен камък и трамбоване

куб.м

35

1

4

Нареждане на бордюри

л.м

190

5

Настилка с бетонови плочи 30/30 на пясъчна основа

кв.м

345

6

Оформяне на подходи към входове

бр.

3

7

Изкоп за подпорна стена

куб.м

100

8

Стоманобетонна подпорна стена с h=1,5м

л.м

83

9

Обратен насип зад подпорна стена

куб.м

112

ІII.Общи положения
1. Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на
действащите нормативни актове.
2. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на
строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител
(съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва
да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на
български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен
представител и да отговарят на БДС.
3. Гаранционните срокове следва да бъдат над минимално установените съгласно
Наредба № 2 от 31 юли 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. Некачествено свършените
работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове
ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да
влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на
съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и
спецификации.
4. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на
МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.
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5. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя,
като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни
документи.

IV.Конкретни изисквания към строителя
При изпълнение на СМР да спазва необходимата технологична последователност на
строителните работи.
Да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници
и съоръжения и да почиства обекта при завършване на работата.

Забележка: В изпълнение на чл. 48, ал. 2 от ЗОП навсякъде в техническата
спецификация или в други части на документацията за участие, където се
съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка,
патент, тип, произход или производство, в допълнение да се чете и разбира „или
еквивалентно/и“.
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