
   

1/3 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………/П/….…… 

 

ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА 
Директор на Териториална дирекция 

”Държавен резерв” гр. Пловдив 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
 

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на Обществена поръчка по глава осма „а” с 
предмет: „Извършване на текущ ремонт на двускатни покриви на сгради, 
находящи се в складова база „Широка Поляна“ и в складова база „Белозем“ 
при ТД „Държавен резерв“ – Пловдив. Монтаж и фиксиране на поцинкована 
мрежа по границата на складова база „Широка Поляна“. 

 

ОБЕКТ: 1. СБ Широка Поляна с адрес: обл. Пазарджик, общ. Батак, м. яз. Широка поляна, 

GPS координати: 41°46'02.6"N 24°08'48.4"E; 

2. СБ Белозем с адрес: обл. Пловдив, общ. Раковски, с. Белозем, GPS координати: 
42°10'37.4"N 25°02'59.0"E 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ чрез ТД 

„Държавен резерв” Пловдив, ЕИК 8319136610055, представлявана от Лиляна Паскалева 

Директор на Териториална дирекция „ Държавен резерв” Пловдив. 

 

А. Описание. 

 

1. СБ Широка Поляна 

Строително-ремонтните дейности се състоят в: 

- Ремонт на носещата скара на дървената обшивка, както и подмяна на челните дъски 

и дървената обшивка (ламперия) на стрехите на покрива и на външните стени на 

помещенията под двускатния покрив на складовата база, а именно на сграда с височина 10,2 

м., подробно описани в табл. 1. 

- Възстановяване на ограда по юг-югозападната граница на прилежащия към сградата 

поземлен имот, а именно поставяне (замонолитване) на 10 бр. П-образни колове от 

валцувана стомана, монтиране и фиксиране на плетена поцинкована мрежа в разстояние на 

23 м., подробно описани в табл. 1. 

2. СБ Белозем 

Строително-ремонтните дейности се състоят в: 

- Покриване с поцинкована ламарина (70см Х 0,2см) на 2 м. от билото на двускатен 

ламаринен покрив на сграда, а именно на склад-1 с височина 6 м., описано в табл. 1. 

- Покриване с поцинкована ламарина (70см Х 0,2см) на 2 м. от билото на двускатен 

ламаринен покрив на сграда, а именно на гаражна клетка с височина 6 м., описано в табл. 1. 

3. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е не повече от 15 (петнадесет) 

работни дни от сключване на договора. Строително–ремонтните работи започват след 

съставяне и подписване на приемателно-предавателни протоколи на обектите. Срокът за 

завършване на обектите изтича на датата на съставяне на протокол за установяване годността 

на извършените строително-ремонтни дейности. 

4. Гаранционният срок на извършените дейности е не по-нисък от минималния срок 

по чл.20, ал.4 т.3 и т.4 от „Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
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строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”. 

4. Съгласно чл. 151 от Закона за устройство на територията за извършване на 

дейностите предмет на поръчката не се изисква разрешение. 

 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 5250,00 лв. без ДДС за двата 

обекта. Критерий за оценка на офертите е „най-ниска цена“ за изпълнение на поръчката в 

лева, без включен ДДС с включени транспортни и всички други разходи, възникнали по 

повод на изпълнение на предмета на поръчката. 

 

Б. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка 

 

Табл. 1 

№ Вид строително-монтажни работи Ед.м. Количество 

I. СБ МР Широка Поляна 
  

1 Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле м² 200,00 

2 Демонтаж на съществуваща дървена обшивка (ламперия) м² 80,00 

3 Ремонт на носещата скара на дървената обшивка м² 80,00 

4 Доставка и полагане на дървена обшивка (ламперия) м² 80,00 

5 Импрегниране и лакиране на видимата част на ламперията м² 80,00 

6 Демонтаж на съществуващи челни дъски м 61,00 

7 
Доставка, монтаж, импрегниране и лакиране на челни 

дъски 18см х 3см 
м 61,00 

8 
Доставка на П-образни метални колове (80мм х 40мм х 

4,5мм) с дължина 2,5 м. от валцувана стомана 
бр. 10 

9 
Ръчен изкоп 30см/30см/60см на фундамент за П-образни 

метални колове (10бр.) 
бр. 10 

10 
Монтаж и замонолитване на10бр. П-образни метални 

колове (80мм х 40мм х 4,5мм) с дължина 2,5 м.  
бр. 10 

11 

Доставка, монтаж и фиксиране на плетена поцинкована 

мрежа с ширина 1,5м., дебелина телта мин. 2мм, размер на 

отвор 5см х 5см. 

м 23,00 

12 Пробиване на отвори в колове от валцувана стомана бр. 10 

13 
Доставка и монтаж на поцинкована тел с дебелина 4мм за 

укрепване на мрежата в горния й край към коловете 
м 25,00 

II. СБ МР Белозем 
 

  

14 
доставка и монтаж на ламарина 70см х 0,2см за билото на 

двускатен покрив от на склад-1 
м 2,00 

15 
доставка и монтаж на ламарина 70см х 0,2см за билото на 

двускатен покрив на гараж 
м 2,00 

 

1. Изпълнителя извършва работите със свои средства за труд, материали (с 

изключение на материалите по точка 8), инструменти и механизация, като носи отговорност, 

ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на 

извършените СМР. Изпълнението на поръчката включва всички възможни видове работи, 

необходими за окончателно завършване на обектите, независимо дали са упоменати 

предварително в таблицата по-горе и/или в Раздел III „Количество и обем” на публичната 

покана. 

2. Ценовото предложение на участника включва всички необходими за изпълнението 

на обектите материали включително тези за подготовка на строителството, необходимото 
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временно строителство, транспорта, работната ръка, извънреден труд, охрана на труда, 

промени в организацията на строително ремонтни дейности, почистването на работната 

площадка и извозване на отпадъците, както и всички други присъщи разходи, неупоменати 

по-горе. 

3. Материалите по точка 8 се доставят от Възложителя на обекта и се предоставят на 

Изпълнителя. Стойността им не е включена в прогнозната сума за изпълнение на поръчката. 

4. Участниците може да направят оглед на място преди подаване на офертата, като 

датата, на която ще се състои, трябва предварително да бъде съгласувана с Директора на ТД 

„Държавен резерв“ гр. Пловдив. 

 

В. Изисквания към техническите възможности на участниците 

 

1. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на 

строителя, съгласно Закона за камарата на строителите, която да му позволява извършването 

на строителните работи, предмет на настоящата поръчка (пета категория строежи или по 

голяма) или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен 

регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство. В тази връзка участникът прилага към офертата 

си заверено копие от удостоверение за вписване. 

2. При извършване на ремонтните работи следва да се спазват всички действащи 

нормативни изисквания за безопасна и качествена работа. 

3. При изпълнение на ремонтните работи следва да се спазва строго Правилника за 

вътрешния ред и условията за достъп в обекти на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси“. 

 

 

 


