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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН ПО 2
(ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОДПОРНИ
СТЕНИ НА УЛ. “Г. БАБИЧЕВ”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МОСТ
МАХАЛА “БОГОИНА”.

I. Предмет на поръчката
Предметът на настоящата общественa поръчка е: Изпълнение на обекти на територията
на Община Трън по 2 (две) обособени позиции:
Обособена позиция № 1 “Основен ремонт подпорни стени на ул. “Г. Бабичев”.
Обособена позиция № 2 “Основен ремонт на мост махала “Богоина”.
II. Предвидени работи
В предмета на поръчката е включено изпълнението на следните видове и количества
работи за всека от обособените позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ
НА УЛ. “Г. БАБИЧЕВ”
№ Видове работи

М

К-во

1

Тесен изкоп

м3

2

2

Бетон В-20 за стени

м3

10

3

Превоз на бетон

м3

10

4

Кофраж за стени

м2

38

5

Армировка и шипове

кг

314

6

Натоварване и извозване земни маси

м3

2
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МОСТ МАХАЛА
“БОГОИНА”
№

Видове работи

М

К-во

1

Направа изкоп ръчен

м3

15

2

Направа машинен изкоп

м3

25.50

3

Насип с трошляк

м3

10

4

Направа на арматура

кг

150

5

Доставка и полагане бетон

м3

4

6

Ремонт и монтаж на мост

бр

1

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 са съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от
Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.
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.
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.
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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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