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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ СПОРТНА ЗАЛА – ГР. ТРЪН”
I. Предмет на поръчката
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Основен ремонт покрив спортна
зала - гр. Трън.
В предмета на поръчката са включени строително-ремонтни дейности, свързани с
необходимостта от подмяна на покрива на спортна зала, находяща се на ул. „Тако
Пеев”, гр. Трън.
Спортната зала е построена през 1978 г., двуетажна с многофункционално значение, в
която се обединяват различни спортни, културни и обществени дейности и се използва
едновременно или последователно от различни лица (ученици, граждани). Тя е
ситуирана в кв. № 44 от кадастралния план на гр. Трън. Теренът, на който е
разположена сградата, е преобладаващ равнинен, със слаб наклон в посока юг.
Сградата е ориентирана с дългите си фасади към изток и запад, а с късите си – към
север и юг. Спортната зала разполага с два входа – един главен вход с виндфанг от
изток към ул. „Тако Пеев“, с улично уширение пред нея, както и втори, с виндфанг – от
север.
Сградата представлява стоманобетонна постройка с висока едноетажна част (спортна
зала) и частична двуетажна част (помощни помещения). Покривът е плосък с битумна
хидроизолация, като са констатирани течове поради запушени воронки и
компроментирана хидроизолация. Носещата конструкция на сградата е
стоманобетонна, сглобяема, съставена от единични чашковидни стоманобетонни
фундаменти, сглобяеми стоманобетонни колони с правоъгълно сечение, сглобяеми
стоманобетонни надлъжни греди и покривни стоманобетонни 2Т панели, стъпващи на
надлъжните греди. Покривните 2Т панели се състоят от двуконзолна плоча (армирана
със заварена мрежа) и ребра (армирани със заварен армировъчен скелет и
предварително напрегната армировка от високоякостни телове). Гредите са видими в
интериорното пространство, като помежду им са организирани осветителни тела. По
покрива не е полагана топлоизолационна система.
II. Предвидени работи
В предмета на поръчката е включено изпълнението на следните видове и количества
работи:
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№

Вид работа

1

2
Премахване на храст и дървета, разчистване
зад сградата
Доставка, монтаж и демонтаж на рамково
скеле зад сградата
Демонтаж на обшивка от поцинкована
ламарина по бордове
Демонтаж на битумна хидроизолация
Демонтаж на дървена ламперия
Разбиване на замаска за наклани
Разкъртване на бетонов борд
Разкъртване на отвори в замаската за монтаж
на носещи столчета
Пренасяне на бетонови отпадъци с ръчна
количка
Натоварване и извозване на бетонови
отпадъци
Заготовка, доставка и монтаж на метална
конструкция за усилване на бетонов борд
Заготовка, доставка и монтаж на метална
конструкция за монтаж на покривни панеликух профил 120/100/4мм. през 1.00м
Доставка и монтаж на покривни термопанели
В=50мм
Доставка и монтаж на OSB 15мм по бордове В=60см
Възстановяване на дървена ламперия
Доставка и монтаж на обшивка от ламарина с
покритие от металопласт в цвят по бордове
Доставка и монтаж на безшевен улук от
ламарина с металопласт в цвят
Доставка и монтаж на подулучна пола от
ламарина с металопласт в цвят
Доставка и монтаж на надулучна пола от
ламарина с металопласт в цвят
Доставка и монтаж на снегозадържащ профил
от ламарина с металопласт в цвят
Доставка и монтаж на водосборно казанче
Доставка и монтаж на водосточни тръби
Доставка и монтаж на кривки за водосточни
тръби
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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 на
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.
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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