С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“,
ГРАД ВРАЦА И ПОДМЯНА НА ЕЛ. ОСВЕТЛЕНИЕ”

Град Враца, 2018 година

 Предмет на обществената поръчка
Обществената поръчка е с предмет: „Основен ремонт на спортна площадка в
СУ „Козма Тричков“, град Враца и подмяна на ел. осветление”, която се възлага по
реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Глава
девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
I. Изисквания към изпълнението
Основните дейности, предмет на поръчката са ремонтни работи по спортна площадка
и смяна ел. осветителни тела в част от помещенията в сградата на училището, съгласно КСС,
които са неразделна част от обявата по обществената поръчка.

Минималните гаранционни срокове за всички видове СMР следва да бъдат не по
малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Изпълнението на строителните работи, както и използваните материали следва да
са съобразени с цялата действаща нормативна база, уреждаща изпълняваните ремонтни
работи.
По време на изпълнение на СМР, Изпълнителят на строежа следва да спазва
изискванията на следните нормативни документи:
Наредба за безопасност и охрана на труда при изпълнение на СМР;
Изискванията на нормативните документи за извършване и приемане на СМР;
Строително-ремонтните работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с
изискванията към строежите по ЗУТ, нормативните документи, регламентиращи
изпълнението и приемането на строително-монтажни работи и Наредба № 2 /
22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи.
В строежа да се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на
ЗУТ и българските стандарти.
II. Изисквания към доставка на материалите:
Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя
на строителни продукти които съответстват на европейските технически
спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО
декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.
На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които
притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или
инсталиране в сградата и само такива, съответстващи на техническите правила, норми
и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и
строителство.
Всяка доставка се контролира от Възложителя, упражняващ инвеститорски
контрол на строежа.
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за
изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.
В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите,
отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.
Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани
в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка
промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.
Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще

бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по
нареждане на Възложителя.
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са
годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към
строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да
отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по
отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и
техните обновявания, ремонти и реконструкции.
III. Други изисквания:
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна
ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго
необходимо за изпълнение на строежа.
Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според
одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС.
Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други
нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да
ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане
на работите от негова страна и от съответните държавни институции.
Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа.
Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са
одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или
увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди
каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и
строителството.
IV. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия
на труд. План за безопасност и здраве.
По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят
трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни
работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно
безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при
строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността
на всички лица, които се намират на строителната площадка.
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в
страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични
изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти
и технически нормативни документи за строителство.
Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните
органи План за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта
изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за
етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за
минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване
на строителни и монтажни работи.
V. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното
изпълнение.
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 качествено изпълнение,
работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.
Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а
дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се
прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.
VI. Проверки и изпитвания.
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на
упълномощени представители на Възложителя.
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи
следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с
протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се
извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде
осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му
предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол.

