ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Предмет и обхват на поръчката
Предмет на обществената поръчка е „Изграждане на пристройка – топла връзка между
павилион за 50 деца, кухня и обслужващи помещения в детска градина в с. Тънково,
находящи се в УПИ XII, кв.13 по плана на с. Тънково, общ. Несебър”.
Обхватът на строително – монтажните работи на обекта включва изграждане на нова
сграда на едно ниво – топла връзка между съществуващите сгради на детска градина и кухня.
Съществуващата детска градина се състои от две сгради, разположени свободно в източната
част на парцела, отдалечени една от друга. Южната сграда е двуетажна и в нея е разположена
детската градина, а северната сграда е едноетажна и в нея се намира кухнята. Постройките са
изпълнени монолитно с тухлена зидария и стоманобетонна конструкция. Покривите са
дървени четирискатни, покрити с керемиди.
Новата пристройка ще се разположи долепено на фуга до двете сгради и между тях, като
функционално ще се свърже с южната двуетажна сграда. Пристройката е на един етаж. В нея
ще се обособят входно фоайе, зала, физкултурен салон, стая домакин, изолатор, стая
медицинска сестра, офис, котелно и нафтово, вътрешен двор.
Предвижда се изпълнение на пристройката с монолитна стоманобетонна скелетно – гредова
конструкция с преградни стени от тухлена зидария. Покривът е плосък – стоманобетонна
плоча с топло- и хидроизолации.
Новопроектираната част е със ЗП – 247 м2 и РЗП - 247 м2.
Обектът ще се изпълни съгласно приложения към публичната покана инвестиционен
проект.
2. Прогнозна стойност
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 260 000,00 (двеста и шестдесет хиляди)
лева без ДДС.
3. Вид на поръчката
Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП
4. Правно основание за избор на процедурата
чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП
5. Място на изпълнение на поръчката
с. Тънково, община Несебър
6. Срок на изпълнение на поръчката
Участниците предлагат срок за цялостното изпълнение на поръчката в календарни дни.
Предложеният срок за изпълнение включва цялостното изпълнение на предмета на поръчката
и следва да е съобразен с всички технологични операции, срока за доставка на материали,
техническо оборудване и механизация и др., които биха повлияли за забавяне на изпълнението
на СМР.
7. Изисквания за качество
Изпълнителят следва да приложи решения за осигуряване на качеството на изпълнение
на отделните видове работи, съгласно действащата нормативна уредба, уреждаща
изпълнението на строителния процес и осъществяването на строително - монтажните
дейности.
Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на
строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). Влаганите строителни
материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за
прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен
представител.
Изпълнителят трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които
ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на
договора да изпълнение.

Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на
страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на
международните споразумения, по които тази държава е страна.
8. Гаранционни изисквания
Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни
работи, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..
Гаранционните срокове за влаганите материали и гаранционните срокове за изпълнението на
строително-монтажни работи влизат в сила от одобрение на предавателен протокол за
приемане на извършените дейности. Некачествено извършени работи, некачествените
материали и изделия, дали дефекти след изпълнението и/или влагането им се коригират и
заменят за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9. Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнителя на поръчката ще носи отговорност за организацията на процесите по
време на строителството, материалите, строителната механизация, организацията на
движението и оборудването на строителната площадка и осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, съгласно Наредба №2/2004г.
Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с
изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните
нормативи:
• Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;
• ПИПСМР за съответните видове работи;
• Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на
труд;
• БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на
материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и
оборудване.
Изпълнението на строително – монтажните работи да е съгласно действащите
нормативни документи, правилници и стандарти в РБългария. Вложените при изпълнение на
строително - монтажните работи материали следва да отговарят на действащите
стандартизирани норми. При изпълнение на предмета на поръчката трябва да бъдат
представяни всички сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите
материали.
Отчитането на извършените строително монтажните работи ще се извършва въз
основа на :
- Доказване на действително извършените видове дейности от изпълнителя чрез подробни
количествени сметки, проверени от инвеститорския контрол.
- Представяне на акт обр.19
Всички видове строително монтажни работи, извършени при изпълнение на поръчката, ще се
изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , при условията на :
- завършена технология с всички необходими операции;
- спазване на действащите раздели от ПИПСМР за съответния вид работа;
- налични сертификати за качество на влаганите материали и изделия;
- изпълнени предписания, предявени от инвеститорския контрол и правоимащите контролни
органи;
- издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.

