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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изграждане пазар на ул. „П.Д.Петков“, гр. Трън“.
Настоящият документ представлява „техническа спесификация” по смисъла на
§2, т.54 от ДР на ЗОП, в който се определят изискванията на Възложителя за всички
технически предписания, които се съдържат по специално в документацията за
обществената поръчка, определящи изискваните характеристики на материалите,
работни характеристики, размери, методи и технологии на строителството, както и
всички други технически условия.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено
„или еквивалент” навсякъде, където, в документацията по настоящата поръчка са
посочени български стандарти, които въвеждат европейски стандарти: европейски
технически оценки: общи технически спецификации: международни стандарти: други
стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация
или когато няма такива – чрез български стандарти, български технически одобрения
или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на
изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките:
технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 48, ал.1
от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент,
тип, произход или производство.
Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин
Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени
доставките или услугите, предмет на поръчката.
Ако някъде в техническата спецификация и/или документацията на участие има
посочен: конкретен стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, произход,
производство или др., Възложителя на основание чл.50, от ЗОП ще приеме всяка
оферта, когато участникът докаже с всеки установен документ, че предложеното от
него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в
техническите спецификации.
Еквивалентността се доказва по реда на чл. 52 от ЗОП.
I. Предмет на поръчката
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Изграждане пазар на ул.
„П.Д.Петков“, гр. Трън“.
II. Предвидени работи
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Изграждане на Открит пазар - гр. Трън;
Площ - около 500 м2.
Откритият пазар ще бъде изграден в централната градска част на Трън, в
непосредствена близост до р.Ерма и новото училище. Приблизителната пазарна площ е
около 500 м2.
В него ще бъдат обособени 22 броя дървени, търговски павилиона с размери
300/300. Пазарът ще бъде ограден с декоративна дървена ограда. Предвидено е
отводняване на цялата площ и изграждане на декоративна чешма. За осветяването на
района са заложени три броя осветителни тела на ел.стълбчета.
Достъпа до пазара се осъществява чрез входна арка, а за транспорта – дървена,
портална врата. Настилката на открития пазар ще бъде от армиран, щампован бетон.
№
Наименование
1 ПАВИЛИОН ДЪРВЕН 300/300 за 1бр.
Изкоп за фундамент
Бетон В-200
Армирана бетонова настилка 15см
Кутия 100.100.5
Желязо ф 6,5
Подложни греди 10/8
Дървени колони 10/10
Напречни трегери 10/10
Ребра 6/10
Дъсчена обшивка покрив – обработени
дъски
Битумни керемиди
Обшивка задна – обработени дъски
Обшивка странична двойна с изолация –
обработени дъски
Обработка обшивки – вагонна шарка
Лакиране дървени повърхности
2 ДЪРВЕНА ОГРАДА 250/120 ЗА 1
ФРАГМЕНТ
Изкоп за фундамент
Бетон В-200
Кух профил 50.50.3
Кух профил 45.25.3
Дъски /тараби/
Обработка обшивка – вагонна шарка
Лакиране дървени повърхности
Доставка и монтаж метални врати
Входна дървена арка 250/250
Масов изкоп за подравняване
Натоварване и извозване на з.м. и
отпадъци
Насипване с трошен камък и трамбоване

Мярка

К-во

м3
м3
м3
бр
кг
м3
м3
м3
м3
м2

0,04
0,04
0,1
1
2
0,05
0,11
0,09
0,09
12

м2
м2
м2

12
7
10

м2
м2
бр

46
46
22

м3
м3
кг
кг
м3
м2
м2
бр
бр
бр
м3
м3

0,04
0,04
7
10
0,1
6
6
11
1
1
50
52

м3

40
2

Армиран щампован бетон
Направа на тротоар
Направа на стъпала
Кабелно ел. захранване
Осветление – тип алейно
Канализация
Водопровод
Декоративна чешма

м2
м2
м2
бр
бр
бр
бр
бр

370
130
11
1
3
1
1
1

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до
изтичане на гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи и
съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на обществената поръчка,
следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на
нормативните документи.
Предвидените строително монтажни работи се извършват съгласно
изискванията на ЗУТ, подзаконовите нормативни уредби, респективно следва да се
изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и
настоящата техническа спецификация.
Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство”
от ЗУТ и започва след получаването на Възложеното писмо за конкретния обект.
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в
съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите
спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване и
добрите строителни практики в България и в Европа.
Всички обстоятелства свързани със строежа, като предаване и приемане на
строителната площадка, строително монтажните работи, подлежащи на закриване,
междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и
монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по
сключените договори.
Гаранционните срокове следва да се съобразят с посочените в Наредба №2 от 31
юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минималните гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, както и с изискванията на възложителя.
Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на
гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя.
1. При изпълнение на строителните работи, Предмет на поръчката, Изпълнителят
се задължава:
1.1.
Да изпълни СМР в договорения срок, като организира и координира
цялостния процес на строежа, съгласно изискванията на Възложителя:
Офертата с приложенията към нея, в т. ч. и действащата нормативна уредба,
вкл. нормите по ЗБУТ: като работите са посочени в Техническата
спецификация и обхващат:
1.2.
Специфични изисквания
Изисквания към влаганите строителни материали:
- Изпълнението на строежа да бъде съобразено с изискванията на
чл.169,ал.1 и 2 от ЗУТ
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Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да бъде
съобразено с изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за
условията и реда за устройството и безопасността на площта на
строителната площадка.
- В СМР да се влага само строителни продукти, които осигуряват
изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на
техническите спецификации, определени със Закона за техническите
изисквания към продуктите съгласно чл.169 от ЗУТ.
- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия в
строителството.
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на
строителството.
- Строително монтажните работи да се извършват съгласно строителните
норми и правила, включващи необходимите технологични операции,
осигуряващи добро качество на извършените СМР при изпълнение на
всички нормативни документи включително изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд.
- Извършване на СМР в съответствие на БДС /или еквивалент/ и всички
действащи към момента на изпълнение нормативни документи по
отношение на строително-монтажните дейности.
- Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на
актуални действащи към момента на провеждане на настоящата
обществена поръчка Български държавен стандарт БДС-ЕН или
еквивалент.
- Да са устойчиви на атмосферни условия.
- Да са устойчиви на вандализъм.
- Да не променят външните си характеристики /форма и цвят/.
- Да не променят техническите характеристики.
- Да не са вредни за здравето.
- Металните елементи да са горещо поцинковани.
- За дървените елементи да се използва термодървесина
- Видимите бетонови елементи да са гладки и без шупли.
- Армировъчна стомана Ст А І и Ст ІІІ по БДС 4758 / БДС ЕN 10080:2007/
или еквивалент.
1.3.
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията
на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №
2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условие
на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
1.4.
След монтаж следва да се направи проверка на всички допълнителни
съоръжения за тяхното състояние, монтаж, стабилност и безопасност
1.5.
Всички съоръжения да се проверяват за правилен монтаж, спазване на
необходимите отстояния, липсващи повредени или несъответстващи части и
обща безопасност.
1.6. Съоръженията да бъдат изработени неръждаема стомана, термодървесина
и/или високотехнологична пожароустойчива пластмаса.
-

Класираният на първо място и избран за Изпълнител участник следва да осигури
стриктно спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия за
труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 2004г. за минимални изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
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Начин на изпълнение:
Участниците да декларират, че се задължават със следните условия:
- Ще бъдат извършени всички дейности за изпълнение предмета на
обществената поръчка съгласно предоставената количествена сметка, при
спазване на всички изисквания, описани в техническата спецификация и
пълното описание на предмета на поръчката към документацията на
обществената поръчка
- Ще бъдат спазени съответните нормативни изисквания на
законодателството на Република България при изпълнение на предмета
на обществената поръчка /за изпълнение на строително-монтажни
работи/, включително за противопожарна безопасност и спазване на
безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда
- СМР ще бъдат изпълнени съгласно количествената сметка /КС/ за обекта
- Материалите и съоръженията, които ще бъдат използвани при
изпълнение на СМР, ще съответстват на изискванията по БДС,
въвеждащи европейските стандарти, който са хармонизирани с
европейските технически директиви или въвеждащи международни
стандарти, или еквивалентни стандарти, както и че ще съответстват на
Техническата спецификация.
- При установяване на нередности и некачествено извършени СМР, същите
ще се отразят в двустранен протокол и ще бъдат отстранени от
Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.
- Ако по време на изпълнението на поръчката възникнат въпроси,
неизяснени в настоящата техническа документация, участникът,
определен за изпълнител, ще уведомява Възложителя и ще поиска
неговото писмено указание.
- Ще бъдат полагана необходима грижа за опазване на имуществото на
Възложителя на работната площадка.
- Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и
здравето на своите служители и на трети лица, по време на извършване на
дейностите по изпълнение на поръчката, произтичаща от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове,
действащи на територията на Република България.
1.8.
Последователност на изпълнение на предвидените СМР.
При изпълнение на поръчката и свързаните с това СМР Изпълнителят
отговаря да се спазва определена ритмичност на предвидените СМР, като за
целта предостави на Възложителя линеен график за изпълнение на поръчката
1.9.
Условия при приемане на изпълнението на обществената поръчка.
- За установяване обема и стойностите се съставят протоколи за
действително извършените строително-монтажни работи по приети от
Възложителя цени, заложени в Количествено-стойностна сметка,
приложена от участника, избран за изпълнител.
- Контролът по време на изпълнение на целия строителен процес ще се
осъществява от упълномощените от Възложителя длъжностни лица,
които ще следят за пълното изпълнение на дейностите и спазване на
сроковете, заложени в Договора за изпълнение на СМР с участника,
избран за изпълнител.
- Цялостното приемани и изпълнение на дейностите /СМР/ предмет на
поръчката се извършва с подписването на Протокол Образец 19 за
1.7.

5

-

действително извършените СМР и окончателен двустранен приемателнопредварителен протокол.
Гаранционните срокове, декларирани от участникът избран за
изпълнител, за цялостното изпълнени дейности, започват да текат от
датата на подписване на двустранен приемателно-предварителен
протокол за цялостно приемане на изпълнението на дейности, предмет на
поръчката.
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