ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
„ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ МИЧУРИН“
гр. Долни чифлик, ул. Сокачев №4 тел: 051422510 , email: pgss_michurin@abv.bg
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„РЕМОНТ НА СТЕНИ И ПОДМЯНА ДОГРАМА НА УЧЕБНАТА СЛАДКАРНИЦА В
ПГСС „ИВАН ВЛ. МИЧУРИН“, ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК“.

1. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет на настоящата обществена поръчка и избор на изпълнител на обект: Ремонт на стени
и подмяна дограма на учебната сладкарница в ПГСС „Иван Вл. Мичурин“, гр. Долни чифлик“,
съгласно приложена КСС

2. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото за изпълнение на обществената поръчка е гр. Долни чифлик.

3. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
- Преди да започне строителството техническият персонал и работниците
трябва да бъдат запознати с приложимите правила и норми на работи при
извършване на различните строително-монтажни дейности.
- В строежите да се влагат само строителни продукти в съответствие на
съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието
съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за
съществени изисквания и оценяване на продуктите. Влаганите материали и
изделия трябва да отговорят по вид, тип и качество на изискванията на
съответните стандартизационни документи.
- Не се допуска използването на материали и изделия без сертификат за
качество и с неизвестна технология за приложението им.
- Изпълнителят е длъжен преди започване на строителството и по време
на извършаване на строителството да вземе необходимите мерки за осигуряване
на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършване
на всички СМР.
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ
За съблюдаване качеството на влаганите материали и изпълняваните СМР,
Строителят следи и носи отговорност, чрез назначеното лице за отговорник по
качеството в строителството. Строителят следи и носи отговорност чрез назначено
лице за координатор по безопасност и здраве.
В строежа да се влагат само строителни продукти, които осигуряват
изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено
съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към
продуктите, съответно на Наредбата за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти и изискванията на Възложителя,
посочени в настоящата документация.
При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да се влагат
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строителни продукти, които отговарят на разпоредбите на действащата нормативна
уредба, които са предварително съгласувани и одобрени от авторския надзор и от
Възложителя.
Всички, влагани при извършването на СМР, строителни продукти трябва да
отговарят на БДС EN или еквивалент или, ако са от внос, да бъдат одобрени за
ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на
гаранционните условия.
Изпълнителят по договора носи цялата отговорност по охрана на строителния
обект и материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или
съхранявани от него до получаване на Разрешение за ползване.
5. ТРАНСПОРТ, НАТОВАРВАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
НА ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ
При товарене, разтоварване и пренасяне на оборудване и материали се спазват
следните общи изисквания:
- Операциите се извършват под ръководството на ръководителя на
съответната дейност;
- Работещите стоят на разстояние не по-малко от 1 m от края на
платформата на возилото;
- Операцията се изпълнява при спряно и осигурено против
самопридвижване возило;
- Преди започване на операцията ръководителят на работата и
водачът на превозното средство/строителната техника задължително
проверяват изправността на повдигателните механизми и стационирането
на превозните средства;
Преди повдигането на оборудването всички работници се отстраняват на
безопасно разстояние, а самата операция повдигане и хоризонтално преместване се
извършва под ръководство на лицето, назначено да организира тези дейности на
строителната площадка.
Строителната фирма - изпълнител е длъжна да осигури безопасно изпълнение
на работите по работните места, които трябва да бъдат обезопасени с необходимите
предпазни устройства и приспособления.
Строителните машини, механизация, инструменти и инвентар трябва да
съответстват на характера на извършваната работа и да се пускат за работа само,
когато са приведени в пълна изправност от правоспособни лица.
- товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и
демонтажът на строителните машини се извършват под ръководството на
определено от строителя лице при взети мерки за безопасност;
- опасните зони около строителните машини се означават в
съответствие с инструкциите за експлоатация;
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- машините за извършване на земни работи се допускат до работа по
терени с наклон не по - голям от предвидения в инструкцията за
експлоатация;
- строителните машини и транспортни средства се допускат до
работа в близост до електропроводи, когато е на разстояние не по - малко
от 1,5 м от най - външната линия на електропровода;
Изпълнителят по договора е отговорен за дейностите по транспортиране,
товарене, разтоварване и съхранение на материалите, които ще се вложат в
строителството на обекта. Изпълнителят е отговорен за полагането и изпитването на
материалите съгласно съответните български стандарти, предписанията на
производителя/доставчика.
6. МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР
По време на извършване на строително-монтажните работи трябва да бъде
създадена необходимата организация за изпълнение на изискванията на Раздел V
“Пожарна безопасност” от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи.
7. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Изпълнителят на обекта е длъжен преди започване и по време на строителномонтажните работи да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда.
Забранява се безконтролното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни
материали и машини.
Особено опасни за околната среда и за здравето на хората са безконтролното
разпиляване, изливане или палене на вредни за здравето или отровни материали –
лакове, бои, битуми, лепила, масла, течни горива.
8. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА
ТРУД
Преди започване на строителството е необходимо да бъдат изпълнени следните
дейности и мероприятия:
1. Техническото ръководство да се запознае със специалните мерки по ТБТ.
2. Всички работници да бъдат предварително инструктирани и запознати с
Правилника по ТБТ.
3. Всички подземни съоръжения (телефонни и ел.кабели, водопроводи, канали
и др.) да се маркират върху терена. Изкопа в тези места да се изпълнява в
присъствието на техническо лице, отговарящо за експлоатацията.
Основните изисквания, общи за всички видове строителни работи, които
трябва да се знаят, са:
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- забранява се допускането на външни лица на строителната
площадка;
- сигнализация на опасните места на обекта;
- осигуряване на подходящи дрехи и предпазни средства;
- ръководителите, освен че трябва да спазват правилата за
безопасност, трябва да следят за спазването им от подчинените си;
- всеки новопостъпил да започва работа след инструктаж;
- да се спазват от всички участници в строителството указанията,
отразени в работния проект, свързани с технология на строителството;
- необходимо е задължително спазване на Правилника по техника
на безопасност, съгласно вида на работата;
- да не се разхвърлят материали в безпорядък;
- вредните материали да се съхраняват в отдалечени, вентилирани
помещения;
- избухливите вещества да се съхраняват, използват и отчитат
съгласно правилника за контрол на взривовете;
- ръководството да вземе всички мерки за спазване на
противопожарните инструкции.
9.
ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

- При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи
улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.
- Да се организира временна база за разполагане на временни
сгради/фургони, съоръжения и складиране на материали във връзка с
организацията на строителния процес /чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.
- Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите
подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени
площи.
- Изисквания за качество при изпълнение на предмета на поръчката:
Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС, при спазване на
действащите нормативни актове.
- Качеството на влаганите материали ще се доказва с прилагане на
декларации за съответствието с указания за прилагане на български език,
съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и
да отговарят на БДС (съгласно Наредба за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).
- Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на
времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г.
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на МРРБ и МТСП за „Минимални и изисквания за безопасни условия на
труд при изпълнение на строително-монтажни работи”.
- Некачествено извършените работи и некачествените материали и
изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя.
- Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на
обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на
изпълнителя - част от офертата по проведената обществена поръчка.
Възложителят, чрез свои представители ще осъществява непрекъснат контрол
по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено
свършените работи.
Забележка: При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт,
марка, модел, изискване или друго подобно в настоящата спецификация, в
инвестиционните проекти, част от нея, както и навсякъде другаде от документацията
за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи
еквивалент.

