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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С 

ПРЕДМЕТ: 

 

 

 

„Текущ ремонт на отоплителната  инсталация в Читалище „Кирил и 

Методий, гр. Твърдица и извършване на съпътстващите това строителство 

ремонтни работи” 
 

 

 

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 във връзка с  чл.20, ал.3, т.1 

от ЗОП.  

 

Възложител на процедурата: Кметът на Община Твърдица 
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1. Обща информация. 

 Целта на проекта е да се подобри  и модернизира културната инфраструктура чрез 

проектиране и изграждане /текущ ремонт/, чрез нова ОВК инсталации в Читалище „Кирил и 

Методий гр. Твърдица. Предвижда се подмяна на хоризонтална разпределителна мрежа, на 

вертикални щрангове, отоплителни тела, спирателна и регулираща арматура и доставка и монтаж 

на нови газови котли, климатична и вентилационна техника. С изпълнението на предвидените 

дейности  се  повишава удобството и комфорта за ползвателите на сградата на читалището по 

отношение на битово-хигиенни условия, оптимизиране на разхода на енергия за ОВК 

инсталациите в сградата и намаляване на  експлоатационните разходи  за собственика на 

сградата – Община Твърдица. По този начин проектът  допринася за повишаване на качеството 

на жизнената среда чрез осигуряване на съвременна културна среда и на подходяща и 

рентабилна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали. 

Дейностите на обекта са разделени на два етапа. Първи етап е текущ ремонт на отоплителната  

инсталация в Читалище „Кирил и Методий, гр. Твърдица и извършване на съпътстващите това 

строителство ремонтни работи”, а Втори етап е текущ ремонт на вентилационна  инсталация в 

Читалище „Кирил и Методий, гр. Твърдица и извършване на съпътстващите това строителство 

ремонтни работи”, който етап не е част от тази процедура. Той ще бъде обявен след осигуряване 

на финансиране. 

 Сградата на читалището е съставена от две тела, разделени на фуга. Едното тяло 

представлява двуетажна сграда с частичен сутерен и монолитна стоманобетонна конструкция. 

Второто тяло представлява зала за представления и обществени събирания с капацитет 400 

души, заедно със сцена и прилежащи обслужващи помещения и камерна зала на втори етаж. 

- застроена площ –    1183 кв.м. 

- разгъната застроена площ -   2234 кв.м.  

- брой надземни етажи –                2 бр.  

- брой подземни етажи –                     1 бр. 

 

2. Цел на проекта. 
  

 Топлоизточник –  По време на изпълнение на дейностите да се извърши текущ ремонт и  

обособяването на ново котелно помещение в сутерена в съответствие с противопожарните 

технически норми. Да се използва техническото помещение на старата вентилационна 

инсталация. Източник на топлина да са стенни кондензни газови котли. Те ще бъдат доставени 

на обекта, но на този етап няма да бъдат монтирани. Управлението на котлите да става по 

външна температура, по предварително зададена температурна крива. В помещението на 

котелното да се предвидят колектори – водосъбирателен и водоразпределителен. Спирателната 

арматура да е от шибърни или сферични кранове. За следенето на параметрите на топлоносителя 

в инсталацията, за всеки колектор да се предвиди термометър и манометър. Обезопасяването на 

инсталацията да става с мембранни затворени разширителени съдове. 

 

 Вътрешна отоплителна инсталация –  Да се изгради на ново съществуващата 

отоплителна инсталация за топлоносител гореща вода с изчислителни температури 80/60 °С. 

Разпределителната мрежа  да се предвиди от полипропиленови тръби със стъклофибърна вложка, 

топлоизолирани и минаващи открито под тавана на сутерена, със съответните нормативни 

наклони, осигуряващи правилното обезвъздушаване на инсталацията. Вертикалните щрангове и 

радиаторните аншлуси, преминаващи открито през помещенията да бъдат от медни тръби. 

Всички останали тръбопроводи минаващи скрито зад обшивки да са от полипропиленови тръби 
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със стъклофибърна вложка. Новата инсталация да повтаря максимално трасето на старата. 

 Отоплителните тела да бъдат алуминиеви глидерни радиатори със строителна височина 

според особеностите на помещението, монтирани предимно под прозорците. За всяко 

отоплително тяло да се предвиди термостатичен радиаторен вентил и секретен връщащ вентил. 

За всеки радиатор да се предвиди ръчен  обезвъздушител.  

 

3. Изпълнение на дейностите. 
Предварителна техническа информация. 

Във връзка с изготвянето на предложението си всеки участник в процедурата трябва да: 

провери и анализира предоставените данни, посети и огледа площадката и да добие 

необходимата информация, както и да направи допълнителни замервания, изчисления и 

проучвания с цел изясняване на задачите, да прецени вида на оборудването и подготвителните 

работи на обекта, необходими за окончателното завършване на строително-монтажните работи.  

В случай, че участникът пропусне или не желае да направи необходимите проучвания на 

място, това не освобождава определения за изпълнител кандидат от задължението му да извърши 

всички необходими дейности до окончателното изпълнение на обхвата по договора без каквито и 

да било допълнителни компенсации. 

Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би била полезна за 

изпълнението на строителните и ремонтни работи. 

Участникът, определен за изпълнител, следва да представи декларация за съответствие и 

декларация за произход на материалите, не по – късно от датата на издаване на първата фактура. 

 

Технологични процеси 

 Участника да обхване всички работи и технологични процеси, необходими за 

изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително 

подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в 

приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, срок за реакция за отстраняване на 

дефекти възникнали в гаранционния период, както и всички други съпътстващи работи, 

необходими за постигане целите на договора, по време на изпълнение. 

 

Задължения на Изпълнителя. 

Изпълнителят е длъжен при изпълнение на поръчката да използва материали, отговарящи 

на изискванията на инвестиционните проекти, количествените сметки и техническата 

спецификация. 

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от 

всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания.  

 Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията 

на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на 

специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни 

дефекти, отклонения и ниско качество на изпълнение, работите се спират и Възложителят 

уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

    Всички дефектни материали се отстраняват от изпълнителя, а некачествено извършените 

СМР се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните 

стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

   Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и 

доставки. Работите се измерват в единици, както е посочено в позициите, на договорните 

Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.) Позиции, 
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уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични 

компоненти и аксесоари. 

Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на 

позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, 

компоненти, аксесоари и др. 

 

Контрол върху строително-монтажните работи. 

 Изпълнителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи да изготви, а 

по време на изпълнението им да води ежедневно необходимата документация за всички СМР, 

материали и оборудване. 

 Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява 

резултатите от тях. 

 Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до 

съхраняваните от него данни. 

 Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи 

на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания и  

 

Контрол на качеството. 

 Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с 

нормативните документи и процедури за качество.   

 Изпълнителя трябва да предостави на Възложителя професионални строителни услуги. 

Общи изисквания за качество при изпълнение на дейностите: 

� Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка  или в складовете 

на Изпълнителя следва да бъде придружена задължително със сертификат за качество в 

съответствие с определените технически стандарти, спесификации или предварително одобрени 

от Възложителя мостри.  

� Всички продукти или оборудване, които ще бъдат вложени при изпълнение на 

работите, следва да бъдат доставени в комплект с всички необходими аксесоари, фиксатори, 

детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и подръжка, където могат да се 

приложат такива. 

� Изпълнението следва да е в съответствие с разписаните правила за технологичното 

изпълнение и последователност в СУК /Система за управление на качеството/; 

� Гаранциите за изпълнение на извършените СМР, доставено и монтирано оборудване, 

започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. 

� Предаването на изпълнени видове работи и вложени материали следва да съответства 

на стандарт, съгласно изискванията на инвестиционния проект.  

� В допълнение на задължителните мостри и изпитвания,  Изпълнителят трябва да 

осигури по две мостри от всеки материал и продукт на Възложителя, ако той поиска. 

� Изпълнителят трябва да извърши всички задължителни изпитвания съгласно ПИПСМР 

и цената им да бъде включена в стойността на договора. 

� Изпитването и анализите да се извършват в(от) лицензирана лаборатория. 

 

Оборудване. 

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимото оборудване, предназначено за ползване 

по време на строително-монтажните работи. 
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Опазване на околната среда. 

Изпълнителят ще спази всички изисквания на контролните органи, свързани с опазването 

на околната среда.  

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и 

около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и 

компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и 

флората. 

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за 

възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно 

ще поддържа обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще 

бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще 

почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови 

заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност. 

 

Стандарти. 

За всички материали, вложени при изпълнението на предмета на поръчката да се представят 

сертификати и декларации за съответствие  и декларации за произход. 

Всички материали, които ще бъдат използвани в строителните работи, трябва да са нови, 

неизползвани и от все още произвеждан модел. Всички извършени работи и доставени материали 

трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента на провеждане на поръчката)  

Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти.  Материали, които 

отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в достатъчна степен равностойно или 

по-високо качество, от предвиденото в споменатите стандарти, се приемат със съгласието на 

Възложителя. 

       Прилагането на други признати стандарти, осигуряващи равностойно или по-високо 

качеството от изброените, се приема след като Възложителя на обекта прегледа въпросните 

стандарти и даде писменото си съгласие за прилагането им, като не се допуска прилагане на 

стандарти, които противоречат на български стандарти и нормативни актове. 

 

Условия на работа 

Работата ще се извършва по време на нормалните работни часове. В случаите, когато 

временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението и надзора трябва 

отделно да се съгласува с Възложителя; 

Средства за оказване на първа помощ: Изпълнителят ще предостави за лицата под негов 

контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло; 

Изпълнителят ще организира Обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те 

да са безопасни; 

Осветление на работните места и Обекта;  

Противопожарно оборудване. 

Изискването на възложителя е при изпълнение на СМР да се доставят и вложат 

висококачествени материали и строителни изделия, определени в спецификацията. Същите 

трябва да отговарят на техническите изисквания и приложимите стандарти, на количествата, 

определени в количествената сметка, и на чертежите към спецификацията. Доставените 

материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, 

декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно 

изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови 

нормативни актове, относно тези видове документи.  
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 Влаганите материали и изделия подлежат на предварително одобрение от страна на 

възложителя. Предаване на обекта: с протокол за предаване, подписан без забележки, както и 

наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове в обектите, съгласно количествата и 

видовете СМР.  

 

4. Упражняване на ЗБУТ по време на изпълнение. 

1. Здравословни и безопасни условия на труд СРР/СМР се извършват при строго 

съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Задължително се прави застраховане по 

чл.171 от ЗУТ, важащо за целия период на договора. На обекта се въвежда “Книга за 

инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена 

на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството 

на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването. Изпълнението на СМР 

трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасност на труда за различните 

дейности, видове работи и работно оборудване.  

2. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на 

ремонтните работи е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите и 

технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.  

3. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, 

включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.  

4. Изпълнителят е длъжен да изпълнява дадените му указания от представителя на 

Възложителя и правоимащите органи, свързани с извършването на възложените строително-

монтажни работи.  

5. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 

появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

 

5. Складиране на материали на обекта. 

Участника трябва да предложи методи за доставка и складиране на обекта на основните 

материали, който ще влага в обекта. Тази негова концепция трябва да бъде описана и в неговото 

техническо предложение. Към датата на обявяване на процедурата, Възложителя не е изградил 

газова връзка към сградата, и за това газовия котел и разширителните съдове ще бъдат доставени 

на обекта, складирани или монтирани на подходящото за това място. Участника трябва да 

предложи концепция как ще складира и запази тази техника докато бъде изградена газовата 

връзка със сградата. Изпълнителя монтирал инсталацията ще я тества за 72 часа хидравлично 

налягане, а системата от газови котли и разширителни съдове ще бъде тествана отделно след 

изграждане на газова връзка. Този монтаж ще е част от друг договор. 

 

6. Изисквания към изпълнителя. 

1. Участникът, в случай че бъде избран за изпълнител се задължава да изпълни 

строително-монтажни работи по видове и обем, съгласно настоящата техническа спецификация 

и технически проект.  

2. Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съгласно изискванията 

на Правила и норми за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР) и всички действащи към 

момента наредби, правила, норми и нормативи за изпълнение на строителство.  
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3. При подаване на офертата за участие в настоящата процедура, участникът трябва да 

разработи: 

3.1. Работната програма за изпълнението на Договора, която да включва най-малко 

описания на отделните дейности, които изпълнителят ще предприеме по отношение на: 

мобилизация; методи, последователност и срокове на изпълнението на работата, съгласно 

техническата проект, етапност на изпълнение на дейностите, както и на доставката и складиране 

на материалите на обекта. Участника трябва да предложи концепция за складиране и запазване 

на доставените котели и разширителни съдове на обекта. Работната програма е неразделна част 

от Техническото предложение на участника.  

 3.2. Описание на организиране на основните и спомагателни процеси на изпълнение на 

СМР и договора.  

 3.2.1. Описание на технологичната последователност и изисквания за качествено 

изпълнение на основните дейности на поръчката. 

 3.2.2. Организационна структура и описание на разпределението на отговорностите и 

задачите между членовете в екипа на участника. 

 3.2.3. План за доставка, складиране и монтиране на материалите на обекта. 

 3.2.4. План за опазване на околната среда. Стратегия за оползотворяване на образувалите 

се строителни отпадъци от дейностите на обекта. 

 3.2.5. Съответствие на представения план-график за организация на работата, като 

зависимост от: 

а/ описаните видове дейности, мерната единица и количеството на видовете работи; 

б/ време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни дни/; 

в/ описаните квалификация и брой на използваните работници и експерти; 

г/ квалификацията на работниците спрямо НКПД; 

д/ описаната етапност за изпълнение на дейностите; 

е/ описаният вид и брой на използваната механизация; 

ж/ описаният вида на основния материал, който се влага в обекта; 

з/ диаграма на работната ръка; 

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се 

приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни. 

Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на 

извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства. 

Диаграмата на работната ръка да показва броят на работниците във всеки момент, 

както и средния брой на работниците на обекта.  

Диаграмата на работната сила трябва задължително да удоволетворява следния 

критерии: ; където  е средносписъчният състав на работниците, а  е 

максималния брой на работниците. 

 

 Участник който не е описал в своето предложение един от минимално изискуемите 

атрибути на своя план-график, ще бъде предложен за отстраняване от по-нататъшно участие в 

процедурата и неговото предложение няма да подлежи на оценка. 

4. Участникът трябва да подготви като част от Ценовото предложение остойностяване на 

видовете дейностите, посочени в количествената сметка към поръчката. 

5. Ценообразуването на строителните работи да се извършва по елементи на разхода, 

съгласно ТНС /трудови норми в троителството/ и УСН /усреднени строителни норми/ или други 

нормативни документи, прилагайки анализни цени.  

5,0
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6. Участникът трябва да осигури собствено или наето оборудване за изпълнение на 

обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол 

на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи, което да включва и строителни 

машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка: ъглошлайф – 2 бр., 

ръчен къртач, бормашина-перфоратор и други. Могат да се използват и други подходящи 

машини, одобрени от Възложителя.  

7. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на 

техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на 

контрола на качеството. 

 

7. Нормативни разпоредби. 
1. Закон за устройство на територията (ЗУТ);  

2. Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството; 

3. Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите 

в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;  

4. Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;  

5. Закон за задълженията и договорите.  

6. Наредба № 7 / 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд на работните места при използване на работното оборудване;  

7. Наредба № 3 / 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО. 

8. Наредба №3 за минималните изисквания безопасност и здравето на работещите при 

използване на лични предпазни средства на работното място. 

9. Наредба №7 за вредните и тежки работи, забранени за извършване от жени. 

10. Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под 

налягане ДВ бр.64/18.07.2008г. 
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