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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

приложение към Покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на строително-ремонтни работи на покрив – ниска част на УМЦ – гр. 

Велинград“ 

 

 

1. Предмет на поръчката: 

Извършване на необходими строително-ремонтни работи на покрив – ниска част на сграда 

Учебно-методичен център „Тото шанс“, находяща се в гр. Велинград, бул. Съединение № 

46, посочени детайлно по-долу. За обекта е необходимо да се изпълнят качествено и в срок, 

съгласно нормативните изисквания и изискванията на Възложителя, следните основни 

дейности: 

- строително-ремонтни работи, съгласно посоченото в т. 3. по-долу; 

- изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве по време на    

строителството; 

- всички дейности по приемане на обекта и подписване на Протокол за приемане на 

строително-ремонтните дейности. 

 

2. Обхват на поръчката: 

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции и не се допуска представяне 

на варианти.  

 

3. Технически изисквания: 

По отношение на сградния фонд на база „Тото шанс“ – УМЦ гр. Велинград, е 

необходимо извършването качествено и в срок ремонт на ниска част, за което следва да се 

изпълнят посочените по-долу дейности и да се доставят необходимите за това материали:  

 

  Дейности/материли е.м. к-во 

1 

Демонтаж на керемиди в т. ч. сваляне 

и стифиране здравите керемиди на 

палети м2 

580 

2 

Демонтаж на ламаринени обшвки, 

лежащ улук и водосточни тръби без 

запазване 

мл 400 

3 

Направа обшвка от OSB плоскости с 

дебелина 18мм влагоустойчиво в т.ч. 

частично почистване от разтвор и 

летви, направа скара от бичмета 5/5 и 

консумативи 

м2 580 

4 

Обшвка бордове с OSB плоскости 

двустранно - разг. до 70см 
мл 45 



 

Технически спецификации към публична покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка 

с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на покрив – ниска част на УМЦ – гр. Велинград“ 

 стр. 2 
 

5 

Доставка и монтаж на челни дъски от 

слепен материал с дебелина 32мм и 

ширина 40 см шлайфане,байцване и 

лакиране 

мл 165 

6 

Доставка и полагане на битумна 

хидроизолация SBS с дебелина 4мм м2 580 

7 

Направа на двойна летвена скара за 

керемиди м2 580 

8 

Доставка и монтаж на керемиди тип -

"Класик Протектор", в т.ч. 

вентилиращи керемиди и скоби 

м2 580 

9 

Доставка и монтаж на капаци за 

керемиди сух монтаж, в т.ч. 

летводържач, лента за 

подкапациначални и тройни капаци 

мл 85 

10 

Доставка и монтаж на улуци 

профилни от поц. л-на с РVС 

покритие, в т.ч.скоби, обтегачи, тапи, 

ъгли и консумативи 

мл 180 

11 

Доставка и монтаж на водосборни 

казанчета 
бр 14 

12 

Направа и монтаж надулучна пола от 

поц. л-на с РVС покритие 
мл 170 

13 

Направа и монтаж на улами,странична 

обшива от поц.л-на с ЛVС покр. 
мл 150 

14 

Направа и монтаж обшивка над 

керемиди 
мл 12 

15 

Направа и монтаж на украшение и 

капачки 
мл 60 

16 

Обшивка бордове с поц. л-на с РVС 

покритие, в т.ч. шорц 2м/м.л.  
мл 60 

17 

Обшивка комини с поц. л-на с РVС 

покритие 
    

   - малки бр 1,00 

   - големи бр 2,00 

18 

Доставка и монтаж на водосточни 

тръби от поц. л-на с РVС Ф100, в т.ч. 

гривни и кривки 

мл 110 

19 

Подмяна на съществуващи табакери с 

покривен прозорец "Оман" както 

следва: 

    

19.a прозорец  66 / 118 бр 1,00 

19.б прозорец 55 / 78 бр 1,00 
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Дата за оглед на мястото за изпълнение на обекта: 14.08.2015 г., 10.00 – 17.00 часа 

 

3.1. Срок за изпълнение: 

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е до 30 календарни дни, считано от датата 

на подписване на договор за възлагане на поръчката.  

 

3.2. Изисквания към лицето, което прави предложението: 

3.2.1. Участниците в обществената поръчка трябва да са регистрирани в Централния 

професионален регистър на строителя за ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото 

строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и 

съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене 

на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), строежи от 

трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС; 

3.3.Изисквания към техническото предложение: 

3.3.1. Всяко лице, представящо оферта за изпълнение на настоящата поръчка, трябва да 

опише точно дейностите, които ще бъдат извършени в изпълнение предмета на 

поръчката; да изготви Работна програма /Обяснителна записка/, съдържаща най-

малко: организацията за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката; 

използваната работна сила с подходяща квалификация; влаганите материали; 

контрол на качеството; гаранционни срокове и отстраняване на дефекти; да изготви 

20 

Направа шапки комини от PVC 

ламарина в/у съществуващи бетонови, 

в т.ч. ОSB плоскост, дифузно фолио, 

шорц  

    

20 а Малки комини бр 1,00 

20 б Големи комини бр 2,00 

21 
Обшивка соларни панели - към нова 

част 
бр 14,00 

22 

Обшивка стрехи с дървена ламперия 

байцвана и лакиранe с  UV защитен 

лак 

м2 380,00 

23 

Доставка и монтаж на 

снегозадържащи решетки в т.ч. стойки 

и консумативи 

мл 160,00 

24 
Демонтаж на поликарбонат  и дървена 

конструкция над фитнес зала 
м2 20,00 

25 

Ремонт на ал. дограма с доставка на 

нови стъклопакети за покрив над 

фитнес зала 

м2 20,00 

26 
Монтаж и демонтаж на скеле, вкл. 

преместваемо 
м2 400 

27 
Извозване на строителни отпадъци - 

курсове 
бр 4,00 
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Линеен график за изпълнение на обекта, посочващ най-малко основните видове 

дейности, срок за изпълнение на възложените СРР и доставки, изпитания, 

рекултивация и възстановяване на засегнатите терени, изготвянето на 

изпълнителна и екзекутивна документация, приемните тестове и етапи на 

процедурата за приемане и въвеждането в експлоатация; 

3.3.2. Всяко лице, представящо оферта за изпълнение на настоящата поръчка, трябва да 

посочи точно предлаганите от него срокове за изпълнение и гаранция на 

извършените дейности. 

3.4.Изисквания за изпълнение и качество: 

При изпълнение на строително-ремонтните дейности, избраният изпълнител следва 

да влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия. Същите трябва 

да отговарят на изискванията на съответните български стандарти, както и да са 

придружени със съответните сертификати, декларации за съответствие и др. документи 

съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти, които да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

при приключване на възложените му СРР. 

 

3.5. Изисквания към ценовото предложение: 

Ценовите предложения на участниците, за пълно изпълнение на необходимите и 

изискуеми се строително-ремонтни дейности, следва да са в рамките на посочената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ максимална стойност за изпълнение на поръчката /60 000 лв. без 

ДДС/; да съдържат точна количествено-стойностна сметка и показатели за тяхното 

ценообразуване.  

 

Изготвил: 

 

Рачко Пеев - Главен експерт, Поддръжка, лице притежаващо професионална 

компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 

22а от ДР на ЗОП, а именно образователно-квалификационна степен Магистър, Строителен 

инженер по ПГС – технология на строителството. 


