МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7
тел./факс 02 953 33 74

Изх. № 11699/10.08.2018 г.

На основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки
ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ
ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ДВЕ ПОКРИВНИ
ПЛОЩАДКИ НА ВОЕННО ОБЩЕЖИТИЕ „МЛАДОСТ“ – ГРАД СОФИЯ“
1. Предмет на обществената поръчка: “Извършване ремонт на
хидроизолация на две покривни площадки на военно общежитие „Младост“ – град
София“
2. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ж.к. „Младост“, ул.
„Полковник Владимир Серафимов“ № 2, военно общежитие „Младост“.
3. Срок за изпълнение: не по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни. Срокът
за изпълнение за строително-ремонтните работи започва да тече от датата на
подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и приключва
с издаване на Акт образец 15 за същия.
4. Изисквания за изпълнение на поръчката: съгласно Приложение №1 Техническа спецификация.
5. Стойност на строителството: до 20 532,73 (двадесет хиляди петстотин
тридесет и два и 0,73 ст.) лв. без ДДС, съответно до 24 639,28 (двадесет и четири
хиляди шестотин тридесет и девет и 0,28 ст.) лв. с ДДС.
Към момента на откриване на обществената поръчка е осигурено
финансиране.
6. Условия и начин на плащане:
Плащането се извършва по следния начин:
- аванс в размер на 30% от общата стойност на договора срещу предоставена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за обезпечаване на авансово предоставените
средства, в една от формите, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

- 70 % от общата стойност на договора се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни
след представяне на фактурата за изпълненения договор, приет с Акт обр.15 и
Протокол обр. 19, и сметка обр. 22. Сумата, която се заплаща е съгласно цените от
„Ценово предложение“ (Приложение № 3) и посочените количества в Протокол
обр.19.
В случай, че изпълнителят няма да ползва аванс, плащането се извършва в
срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата за изпълненения договор,
приет с Акт обр. 15 и Протокол обр. 19. Сумата, която се заплаща е съгласно
цените от „Ценово предложение“ (Приложение № 3)и посочените количества в
Протокол обр.19.
7. Условия, на които трябва да отговарят участниците:
7.1. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър
на строителя за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ и да
разполагат с валиден талон, за което представят декларация за съответствие с
критериите за подбор (Приложение № 12).
Преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът
определен за изпълнител, следва да представи заверено копие на Удостоверението
за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ и валиден талон,
издадени от Централния професионален регистър на строителя или се посочва
обществено достъпен, безплатен за Възложителя регистър, в който да се проверят
заявените данни.
7.2. Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти през
последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която
кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на
41 066,00 (четиридест и една хиляди и шестдесет и шест) лв. без ДДС, за което
представят декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 12).
Преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът
определен за изпълнител, следа да представи годишните финансови отчети или
техни съставни части, когато публикуването им се изисква (Баланс и отчет за
приходите и разходите) и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката или се посочва обществено достъпен, безплатен за Възложителя
регистър, в който да се проверят заявените данни.
8. Изисквания за технически и професионални способности:
8.1. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството по
стандарт EN ISO 9001 или еквивалентна с обхват – предмета на обществената
поръчка, за което представят декларация за съответствие с критериите за подбор
(Приложение № 12).
Преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът
определен за изпълнител, следва да представи заверено копие на валиден
сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO
9001 или еквивалентен (с обхват, приложим към предмета на обществената
поръчка).
8.2. Участниците трябва да прилагат стандарт EN ISO 14001 за опазване на
околната среда или еквивалентен с обхват – предмета на обществената поръчка

(издаден от акредитирани лица), за което представят декларация за съответствие с
критериите за подбор (Приложение № 12), както и заверено копие на валиден
сертификат за внедрена система за опазване на околната среда по стандарт EN ISO
14001 или еквивалентен (с обхват, приложим към предмета на обществената
поръчка).
8.3. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години
(считано от датата за представяне на оферти), за което представят декларация за
съответствие с критериите за подбор (Образец № 12), в която се посочва списък на
строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, с посочване на
стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,
както и възложителя.
Минимално изискване:
Под изпълнение на дейности, идентични или сходни с предмета на
поръчката, да се разбира следното: реализирани СМР на плосък покрив минимум
500 кв.м.
9. Критерий за оценка на офертите: Оценяването и класирането на
офертите се извършва въз основа на „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ - ИЗГОДНА
ОФЕРТА” по критерия „оптимално съотношение качество/цена”.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база
получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). На първо място се
класира участникът, събрал най-много точки. Максималния брой точки,
които участникът може да получи е 100 точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за
възлагане „оптимално съотношение качество/цена” по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка
КО на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки
по отделните показатели за оценка.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател - П
Максимално
Относителна
(наименование)
възможен
тежест в
брой точки
комплексната
оценка
100
50%
1. Качество на техническо предложение –
П1
2. Ценово предложение – П2

100

50%

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по
формулата:
КО = П1 х 50% + П2 х 50%

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели
в методиката и има максимална стойност 100 точки.
На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки.
1. Показател „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1
Максимален брой точки по показателя – 100 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%.
КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Брой
точки
100

Техническото предложение задължително съдържа следните
елементи:
1. Организация на работата по време на отделните етапите на
строителство и по видове СМР, с включени мерки по изпълнение на
изискванията, посочени в техническата спецификация с приложено
разпределение на техническите и човешки ресурси за реализиране
на поръчката по видове работи.
2. Последователност на процесите и технология на изпълнение
на всички видове СМР, вкл. подготовка, доставка на материали и
технически пособия, техническо изпълнение и всичко необходимо
за изпълнението на вида работа до етап на пълното ѝ завършване.
3. Организация на работа, която участникът ще създаде за
действията на техническите лица, ангажирани в изпълнението на
строителството, както и координацията между тях. Посочват се
методите на работа, гарантиращи: срочност и качество на
изпълнението, както и действията, с които участникът се ангажира
за постигане на срочност и качество. Участникът, дава информация
за организацията на работа на персонала и необходимата техника за
изпълнението на строително-монтажните работи, в съответствие с
предварително обявените условия на обществената поръчка.
4. Участникът описва мерките, които ще предприеме за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
собствения си персонал.
5. Участникът описва методите, които ще използва за контрол
върху качеството на доставките на материалите и влагането им,
необходими при изпълнение на строителството.
Забележка: Техническо предложение, което не съдържа
изброените по-горе елементи, не се допуска до оценяване.
Предложеното от участника Техническо предложение
25
формално отговаря на изискванията на Възложителя за
изпълнението на поръчката, като включва изброените по-горе точки
елементи (т.1 до т.5). От представеното техническо предложение
не може да се изведе цялостно, обосновано заключение за степента
на организация на строителството и контрол на качеството, над

базовите изисквания по отношение на бъдещото изпълнение на
поръчката.
„Формално“ за целите на настоящата методика означава,
когато техническото предложение на участника съдържа всичко,
изискуемо от възложителя по отношение на същото, без да се
посочва конкретно как съответните дейности ще бъдат
реализирани.
Предложеното от участника Техническо предложение отговаря
50
на изискванията на Възложителя за изпълнението на поръчката,
като включва изброените по-горе елементи (т.1 до т.5) и точки
същевременно
надгражда
минималните
изисквания
на
Възложителя, при условие, че са налични две от следните
обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението на
техническите лица, ангажирани с изпълнението на поръчката (кой
какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от
дефинирана строителна дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на част от техническия персонал и чието изпълнение
може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало
и край);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за
нейното изпълнение (оборудване, логистика, доставки, материали,
механизация и др.) и задълженията на технически персонал,
отговарящ за изпълнението ѝ;
3. Посочени са и други дейности, извън посочените в
изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и
е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване
качеството на изпълнение на поръчката, без да се завишава нейната
стойност..
„Обосновава” за целите на настоящата методика, означава
обяснение за приложимостта и полезността на предложените
дейности при изпълнението на поръчката.
Предложеното от участника Техническо предложение отговаря 100
на изискванията на Възложителя за изпълнението на поръчката, точки
като включва изброените по-горе елементи (т.1 до т.5) и
същевременно
надгражда
минималните
изисквания
на
Възложителя, при условие, че са налични и трите обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението на
техническите лица, ангажирани с изпълнението на поръчката (кой
какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на
настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от
дефинирана строителна дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на част от техническия персонал и чието изпълнение
може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало
и край);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за

нейното изпълнение (оборудване, логистика, доставки, материали,
механизация и др.) и задълженията на технически персонал,
отговарящ за изпълнението ѝ;
3. Посочени са и други дейности, извън посочените в
изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и
е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване
качеството на изпълнение на поръчката, без да се завишава нейната
стойност.
„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава
обяснение за приложимостта и полезността на предложените
дейности при изпълнението на поръчката.
2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2
До оценка по показател Предлагана цена (П2) се допускат само оферти,
които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.
Максимален брой точки по показателя – 100 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%.
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), където:
-Цi е предложената обща цена в лева, без ДДС съгласно Ценовото
предложение на съответния участник.
-Цmin е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС съгласно
Ценовите предложения на всички участници.
Участникът предложил най – ниска цена за изпълнение на поръчката
получава максимален брой точки по показателя – 100 точки.
На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна
оценка съгласно гореописаната методика за оценка на офертите.
Забележка: При извършване на изчисленията при получаване на оценките по
съответните показатели ще се използва закръгляване до втория знак след
десетичната запетая.
9. Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 60 (шестдесет)
календарни дни, считано от крайния срок за подаването им.
10. Офертата на участниците следва да съдържа:
10.1. Оферта (Приложение № 2);
10.2. Ценово предложение (Приложение № 3);
10.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №
4);
10.4. Протокол за извършен оглед (Приложение № 5);
10.5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици (Приложение № 6);
10.6. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(Приложение № 7);
10.7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 от
ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП (Приложение № 8);
10.8. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (Приложение № 9);
10.9. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (Приложение №
10);
10.10. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари (ЗМИП) (Приложение № 11);
10.11. Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение №
12);
10.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор
(Приложение № 13).
11. Гаранция за изпълнение:
Участникът, избран за изпълнител, преди подписване на договора, следва да
представи гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от общата стойност на
договора без ДДС (гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата
на парична сума или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя)
Когато е парична сума, гаранцията за изпълнение се внася по следната
банкова сметка на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”:
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК,
BIC: UNCRBGSF,
IBAN: BG91UNCR70003322849153
Когато избраната форма е банкова гаранция, същата следва да е в полза на
Възложителя, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на
договора.
Когато избраната форма е застраховка, същата следва да е в полза на
Възложителя и да обезпечава изпълнението на договора в размер на 3 (три) % от
договорената стойност без ДДС.
12. Краен срок за подаване на офертите:
Офертата следва да бъде изготвена по приложените образци /Приложения
№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9/ и представена в запечатана, непрозрачна и надписана
опаковка в деловодството на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” на
адрес: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, не по-късно от 17:30 ч. на
24.08.2018 година.
Лица за оглед на обекта: – Мая Димитрова - тел. 0892606715;
Лице за контакти: Диана Ташева - тел. 02 92 21 767
Приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация и количествена сметка;
Приложение № 2 - Оферта;
Приложение № 3 - Предлагана цена;
Приложение № 4 -Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Приложение № 5 - Протокол за оглед на обекта;

Приложение № 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици – оригинал;
Приложение № 7 - Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици;
Приложение № 8 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.
107, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
Приложение № 9 - Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
Приложение № 10 - Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
Приложение № 11 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари (ЗМИП);
Приложение № 12 - Декларация за съответствие с критериите за подбор;
Приложение № 13 - Декларация за приемане на условията в проекта на
договор.
Приложение № 14 - Проект на договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛНЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
/П/
ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ДВЕ
ПОКРИВНИ ПЛОЩАДКИ НА ВОЕННО ОБЩЕЖИТИЕ "МЛАДОСТ", ГР.
СОФИЯ
1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1.1.Предмет на поръчката
Извършване на ремонт на хидроизолацията на две покривни площадки на
военно общежитие "Младост“, гр. София.
1.2. Съществуващо положение
Хидроизолацията на плочата на откритата терасата, която е покривна плоча
на жилищни апартаменти в сградата на военното общежитие е в недобро
състояние. Причина за течовете е както компрометираната от атмосферни влияния
покривна хидроизолация, така и недостатъчната покривна площ на металните
шапки на коминните тела за вентилация на помещенията.
Компрометирана е хидроизолацията и на покривната плоча на първата
стълбищна площадка на сградата, като причина за проникването на влага по тавана
на стълбищната площадка е разрушен улук и пола при връзката на таванския зид с
плочата.
1.3.Предвидени ремонтни работи
Основните ремонтни работи включват:
 демонтаж на съществуваща хидроизолация, ламаринени шапки по бордове;
 направа на армирана циментова замазка;
 полагане на хидроизолационна система;
 направа и монтаж на ивици OSB;
 обшивка от поцинкована ламарина 0.5 мм върху бордове и комини;
 доставка и монтаж на пароотдушник;
 изграждане на система за мълниезащита.
2. НОРМАТИВНА БАЗА
При изпълнение на договора за ремонтни работи трябва да бъдат съблюдавани
разпоредбите на следните документи (списъкът не е изчерпателен):
 Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на СМР;
 Наредба № 3 за инструктажи на работниците по БХТПО;
 Санитарно – хигиенните норми;
 Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи;

 Изискванията на ПИПСМР:
 Съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ и др.
3. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Място за изпълнение на поръчката е гр.София, ул.„полк. Владимир Серафимов“
№ 2 , сградата на военно общежитие „Младост“.
Срокът за изпълнение на ремонтните работи да е не по-дълъг от 20 календарни
дни.
Съгласно чл. 8, ал. (2), т. 7 и чл. 9, ал. (1) от НАРЕДБА № 1/30 юли 2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи, обектът е 4 категория, буква „б”.
Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи започва да тече от
датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и
приключва с издаване на Акт образец 15 за същия.
4. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА
Сумата за изпълнение на поръчката да не надвишава прогнозната стойност от 20
532, 73 лв. без ДДС и 24 639, 28 лв. с ДДС.
5. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
За успешната реализация на ремонтните работи следва да се спазят следните
условия:
1. Участникът да е направил предварителен оглед на обекта и да са се е
запознал с условията за изпълнение на поръчката.
2. Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на договора, в
съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в
допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на
качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и
указания на Възложителя и на Инвеститорския контрол, при осигуряване на всички
мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и
на всички хора в района на обекта.
3. Извършените СМР ще се приемат от упълномощен представител на
Възложителя - изпълняващо длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта.
Същият ще осъществява непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете
СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.
4. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта ще
се очитат съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя, неразделна
част от офертата в настоящата поръчка.
5. Изпълнителят е длъжен да опазва от повреди и възстанови съществуващите
подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи, както
и имуществото, с което има пряк досег при извършване на дейността, предмет на
договора.
6. Изпълнителят е длъжен да докладва на Възложителя своевременно за
възникнали нередности и проблеми при изпълнение на Договора и за предприетите
мерки за тяхното решаване.
7. Изпълнителят трябва да спазва всички действащи национални стандарти и
признати национални технически спецификации, касаещи предмета на поръчката.

Извършените СМР следва да бъдат в съответствие с БДС, при спазване на
действащите нормативни актове.
8. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите
указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено
съгласуване.
9. Изпълнителят трябва да е изпълнявал идентични дейности, като е представил
в офертата си доказателства за реализирани СМР на покривни конструкции за
минимум 500 кв. м.;
10. Изпълнителят стриктно да спазва разпоредбите на чл. 163 и чл. 163а от
ЗУТ;
11. Изпълнителят да заложи средства в размер на 10 % от стойността на
поръчката за непредвидени, допълнително възникнали видове РСМР;
12. При влагане на некачествени материали изпълнителят ще носи отговорност,
за влошено качество на извършените ремонтно-възстановителни работи на обекта
като цяло. Изпълнителят е задължен да упражнява входящ контрол върху качеството
на материалите съгласно БДС 20.01.82 година и да следи за спазването на чл. 169 и
169а от ЗУТ, за осигуряване изпълнението на съществените изисквания към
строежите;
`
13. Гаранционните срокове на видовете СМР не могат да бъдат по – малки от
минималните срокове, съгласно Наредба № 2/2003 г. към ЗУТ;
14. Изпълнителят следва да отговаря на изискванията на чл. 8, ал. (2), т. 7 и
чл. 9, ал. (1) от НАРЕДБА № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи, за изпълнение на обект е 4 категория, буква „б”.
6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ
6.1. Стандарти и сертификати
Строителните продукти и материали следва да отговарят на следните
технически спецификации:
 български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски
стандарти, и / или
 европейско техническо одобрение (със или без ръководство), и / или
 признати национални технически спецификации (национални стандарти),
когато не съществуват технически спецификации по предходните точки
Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат
използвани само ако:
- са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните
български стандарти и разпоредби или
- за съответния продукт и материал не съществува приложим български
стандарти и разпоредба.
6.2. Декларация за експлоатационни показатели и гаранции
За влаганите материали и оборудване трябва да се представи Декларация за
експлоатационните показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на
Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за
отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, а за продуктите които не са обхванати
или не са обхванат напълно от хармонизиран стандарт, е необходимо да се

предвиди европейска техническа оценка доказваща, съществените характеристики
на строителния продукт съгласно съответните хармонизирани технически
спецификации, както и подробна спецификация и информация за дълготрайността
на съответния строителен продукт като цяло и, когато спецификата на продукта /
оборудването го изисква, Протокол за изпитване или друг документ, доказващ, че
са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и
оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен
продукт като цяло.
Всички сертификати следва да са издадени от акредитирани лица за
сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на
продукти, или от лица, получили разрешение по глава пета от Регламент (ЕС)
305/2001 г. Горепосочените документи се представят заверени, преведени на
български език.
Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на
Изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в
съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени
мостри и каталози и трябва да бъде внимателно съхранявани до влагането им в
работите.
Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в
работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и
детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да
се приложат такива.
Гаранциите за изпълнение на изпълнените СМР работи започват да текат от
датата на въвеждане на обекта в експлоатация, ако изрично не е специфицирано
друго.
6.3. Декларация за експлоатационните показатели или еквивалентни
документи ще се съгласуват с инвеститорския контрол предварително (преди
доставката и влагането на материала в обекта) за следните материали:
 битумен грунд;
 пародренажна мембрана;
 двупластова АПП битумна хидроизолация с първи пласт (с основа
полиестер) - 3,0 кг/м2 без посипка и втори пласт (с основа полиестер) 4,5 кг/м2 с посипка;
 влагоустойчиво OSB с дебелина 15мм;
 поцинкована ламарина с дебелина 0,5мм;
 пароотдушник с капачка h=240mm, d=75mm.
6.4. Каталози и препоръки на производителите
Каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на
Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с
техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и
изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и
пр. не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни
задължения и гаранции за качество.

6.5. Указание за полагане, експлоатация и поддържане
За всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание
за полагане, експлоатация и поддържане.
Горепосочените документи се представят заверени от Изпълнителя,
преведени на български език.
6.6. Мостри
Изборът на материали да става само след одобрение на мостра от
представител на Възложителя.
Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените
материали и оборудване.
6. АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВО
Работите подлежащи на закриване ще се приемат с актове за скрити роботи,
подписани от лицето, упражняващо всички действащи национални стандарти и
признати национални технически спецификации, касаещи предмета на поръчката.
Работите подлежащи на закриване ще се приемат с актове за скрити роботи.
Без да е подписан акт образец 12 не могат да продължат следващите работи.
7. ПРИЕМАНЕ, РАЗПЛАЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИ
СМР
Извършените ремонтни работи се приемат от упълномощени представители на
Възложителя - изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта.
Изпълнителят изготвя необходимите актове и протоколи съгласно Наредба №
3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за
действително извършените СМР.
Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан
Протокол за изпълнени видове РСМР, в съответствие с договорените условия.
Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите
условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на
представяне на работата.
При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали
и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на
Изпълнителя, като приведе обекта в годни за експлоатация и в съответствие с
допустимите отклонения на ПИПСМР условия и състояние.
Гаранционните срокове на извършените ремонтни работи трябва да бъдат не
по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, определени от
датата на приемане на обекта.
Възложителят, чрез свой представител ще осъществява непрекъснат контрол
по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за
некачествено свършените работи.
8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА
ТРУД И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
8.1. 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. на МРРБ и МТСП за
МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална
безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната
площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и
отпадъци.
8.2. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда
околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето дървесни видове, като за целта
представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното
изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).
От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време
на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите
компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№

Вид СМР

Ед.
м.

К-во

I. Ремонт на покрива над жилищни апартаменти
1 Демонтаж на хидроизолация 40%
м2 72,00
Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина 0.5 мм върху
2
м
5,00
бордове
3 Направа армирана циментова замазка с дебелина 6 см
м2 180,00
Запълване с полиуретаново лепило PU-40 и обработка на
бр 38,00
хидроизолация около краче на парапет
5 Почистване, доставка и полагане на битумен грунд
м2 192,00
4

6 Полагане на пародренажна мембрана
Доставка и монтаж на двупластова АПП битумна
хидроизолация с първи пласт (с основа полиестер) - 3,0 кг/м2
7
без посипка и втори пласт (с основа полиестер) - 4,5 кг/м2 с
посипка
Доставка и монтаж на завършваща шина и фугиране с лепило
8
PU-40
9 Монтаж на извици от ОСБ - 15 мм с ширина 40 см по бордове
10

м2 192,00
м

22,00

м

5,00

Направа и монтаж на единичен щорц от поцинкована
м
ламарина с разгъвка до 20см

5,00

Обшивка от поцинкована ламарина 0.5 мм върху бордове,
при ремонти (до 60см в разгъвка)
Доставка и монтаж на пароотдушник с капачка h=240mm,
12
d=75mm
Ремонт на обшивка за комини - 1 комин на последен покрив и
13
2 комина на покривна площадка
14 Демонтаж и монтаж на съществуваща мълниезащита
11

м2 192,00

м

5,00

бр

4,00

бр

3,00

бр

1,00

№

Вид СМР

Ед.
м.

I. Ремонт на покрива над жилищни апартаменти
Събиране, товарене и извозване на строителни отпадъци на
15
м3
15 км.
Общо за I.
II. Ремонт на покрива над остъклена стълбищна клетка
16 Демонтаж на отлепена и увредена хидроизолация 20%

м2

Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина 0.5 мм върху
м
бордове
18 Направа армирана циментова замазка с дебелина 6 см
м2
17

К-во

8,00

7,20
18,00
36,00

19 Почистване, доставка и полагане на битумен грун

м2

44,00

20 Полагане на пародренажна мембрана

м2

44,00

Доставка и монтаж на двупластова АПП битумна
хидроизолация с първи пласт (с основа полиестер) - 3,0 кг/м2 2
21
м
без посипка и втори пласт (с основа полиестер) - 4,5 кг/м2 с
посипка
Доставка и монтаж на завършваща шина и фугиране с лепило
22
м
PU-40
23 Монтаж на извици от ОСБ - 15 мм с ширина 40 см по бордове

44,00

5,50

м

18,00

м

18,00

м

18,00

бр

1,00

м

5,50

28 Демонтаж и монтаж на съществуваща мълниезащита

м2

1,00

29 Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци

м3

2,00

%

10

Направа и монтаж на единичен щорц от поцинкована
ламарина с разгъвка до 20см
Обшивка от поцинкована ламарина 0.5 мм върху бордове,
25
при ремонти (до 60см в разгъвка)
Доставка и монтаж на пароотдушник с капачка h=240mm,
26
d=75mm
27 Подмяна на пола и улук от поцинкована ламарина
24

Непредвидени:

