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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

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 двускатен покрив на сграда, находяща се в 
складова база „Широка Поляна“ при ТД „Държавен резерв“ – Пловдив с обособени позиции 
както следва: Обособена позиция №1: „Ремонт на двускатен ламаринен покрив и монтаж на 
ламаринени обшивки на сграда в складова база „Широка Поляна“; Обособена позиция №2 
„Боядисване на двускатен покрив от поцинкована ламарина на сграда в складова база 
„Широка Поляна“, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП“. 
 

ОБЕКТ: 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; 

 

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. 

 

Обособена позиция №1: „Ремонт на двускатен ламаринен покрив и монтаж на 

ламаринени обшивки на сграда в складова база „Широка Поляна“ 

 

Избраният изпълнител трябва да извърши строително-ремонтните дейности, които са 

подробно описани в табл. 1: 

Табл. 1 

№ Вид дейности Ед.м. Количество 

 
СБ МР Широка Поляна 

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

2 
Демонтаж на ламаринената обшивка на челните дъски на 

ската от източната фасада 
л.м. 17,00 

3 
Подмяна на челни дъски с нови (ш/д - 18см / 3см) на 

източната фасада 
л.м. 17,00 

4 
Доставка и монтаж на долна челна планка върху челните 

дъски (дебелина на ламарината мин. 0,5 мм) 
л.м. 17,00 

5 

Доставка и монтаж на горна челна планка върху челните 

дъски, която припокрива една гърбица от покривната 

ламарина (дебелина на ламарината мин. 0,5 мм) 

л.м. 17,00 

6 
Доставка и монтаж на стенна планка между ската и стена с 

обшивка от ламперия (дебелина на ламарината мин. 0,5 мм) 
л.м. 19,00 

7 

Подравняване и допълнително фиксиране на профилната 

ламарина към носещата скара на покривната конструкция 

чрез самонарезни винтове с уплътнителна неопренова 

подложка (мин. 5 бр. на 1 м2) 

м² 237,00 
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8 

Подравняване и допълнително фиксиране на капака на 

билото на покривната конструкция чрез самонарезни 

винтове с уплътнителна неопренова подложка 

л.м. 13,00 

9 
Нанасяне на полиуретанова паста по съществуващите 

крепежни елементи на ламарината 
м² 237,00 

 

Влаганите материали и изделия при изпълнение на договорните дейности следва да 

нови и да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно 

Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. 

за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република 

България. В тази връзка участници прилагат към офертата си декларация (по образец – 

Приложение №8 от документацията). 

 
Обособена позиция №2:П„Боядисване на двускатен покрив от поцинкована ламарина на 
сграда в складова база „Широка Поляна“, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП.“. 

 

Избраният изпълнител трябва да извърши дейностите, които са подробно описани в 

табл. 2: 

Табл. 2 

№ Вид дейности Ед.м. Количество 

 
СБ МР Широка Поляна 

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

2 
Почистване на корозирали участъци от покривната 

ламарина и нанасяне на антикорозионна защита (грунд)  
м² 20,00 

3 

Боядисване на двускатен покрив и навес с универсален 

емайллак сребърен феролит (RAL 9006) (повърхността 

включва размера на профила на ламарината ±5%) 

м² 300,00 

 

Материалите по точка 2 и точка 3 от табл.№2, а именно универсален грунд за черни и 

цветни метали и универсален емайллак сребърен феролит (RAL 9006) се доставят от 

Възложителя на обекта и се предоставят на Изпълнителя. Стойността им не е включена в 

прогнозната сума за изпълнение на обособена позиция №2. 

 

Б. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка 

 

Обособена позиция № 1„Ремонт на двускатен ламаринен покрив и монтаж на 

ламаринени обшивки на сграда в складова база „Широка Поляна“. 

1. Участниците могат да направят оглед на място и да се запознаят със 

съществуващите условия в срока за получаване на офертите. Огледът се извършва след 

предварително съгласуване с Директора на ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив и 

предоставяне на лични данни за издаване на необходимия пропуск до територията на СБ 

Широка поляна. 

2. Изпълнителят извършва работите със свои средства за труд, материали, 

инструменти и механизация, като носи отговорност, ако вложените материали не са с 

нужното качество и/или влошават качеството на извършените ремонти. Изпълнението на 

поръчката включва всички възможни видове работи, необходими за окончателно завършване 

на обектите, независимо дали са упоменати предварително в таблица №1. 

3. Ценовото предложение на участника включва всички необходими за изпълнението 

на обекта материали включително тези за подготовка на ремонтните дейности, транспорта, 

работната ръка, извънреден труд, охрана на труда, промени в организацията на ремонтните 

дейности, почистването на работната площадка и всички други присъщи разходи, 

неупоменати по-горе. 
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4. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 10 (десет) работни дни и започва 

да тече от датата на подписване на приемателно-предавателен протокол за предаване на 

обекта на изпълнителя. Срокът за завършване на обекта изтича на датата на съставяне на 

протокол за установяване годността на извършените ремонтните дейности. 

5. 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 строежите 

в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти” – мин. 5 години. 

 

Обособена позиция №2:П„Боядисване на двускатен покрив от поцинкована ламарина 

на сграда в складова база „Широка Поляна“, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП“. 

1. Обособена позиция №2 е запазена за участие на специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания съгл. чл. 16г от ЗОП, които следва да са вписани в 

регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан 

от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на 

Европейския съюз.  

Участникът по Обособена позиция №2, който е специализирано предприятие или 

кооперация на хора с увреждания, следва да посочи в техническото си предложение номера, 

под който е вписан в регистъра, или информация относно регистрация в еквивалентен 

регистър на държава - членка на Европейския съюз. 

Оферти по Позицията могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за 

които тя е запазена. Техните оферти се разглеждат само ако няма участник, за когото 

Обособена позиция №2 е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя. 

Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на 

хора с увреждания, може да участва по обособената позиция от поръчката при условие, че 

може да изпълни 80 % от нейния предмет със собствен ресурс. При невъзможност за 

самостоятелно изпълнение в този обем, той може да използва подизпълнители или да се 

позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания, за които също следва да се посочи номера, под който 

са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър 

на държава - членка на Европейския съюз. 

2. Участниците могат да направят оглед на място и да се запознаят със 

съществуващите условия в срока за получаване на офертите. Огледът се извършва след 

предварително съгласуване с Директора на ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив и 

предоставяне на лични данни за издаване на необходимия пропуск до територията на СБ 

Долна махала. 

3. Изпълнителят следва да разполага с необходимото техническо оборудване за 

изпълнение на предмета на поръчката. 

4. Срокът за грундиране и боядисване на покрива и навеса е 5 (пет) работни дни и 

започва да тече от датата на подписване на приемателно-предавателен протокол за предаване 

на обекта на изпълнителя. След приключване на боядисването и почистване на обекта, се 

съставя двустранен протокол за установяване годността и качеството на извършените 

договорените дейности. 

5. Изпълнителят извършва работите със свои средства за труд, консумативи, 

материали (с изключение на материалите по т.2 и т.3 от табл.№2), инструменти и 

механизация, като носи отговорност, ако вложения материал не е с нужното качество и/или 

влошават качеството на извършените дейности. Изпълнението на поръчката включва всички 

възможни видове работи, необходими за завършване на обекта. 

6. Ценовото предложение на кандидатите включва всички необходими за 

изпълнението на обекта консумативи, материали (с изключение на материалите по т.2 и т.3 

от табл.№2) включително тези за подготовка на повърхностите, транспорта, работната ръка, 

извънреден труд, охрана на труда, промени в организацията на дейностите, почистването на 
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работната площадка и изнасянето на отпадъците, както и всички други присъщи разходи, 

неупоменати по-горе. 

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

чл.20, ал.4, т.3 от „Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти” – мин. 5 години. 

 

В. Изисквания към техническите възможности на участниците 

 

1. Участниците в обществената поръчка 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 участниците прилагат към офертата си заверено копие от удостоверение за вписване, 

независимо по коя от двете обособени позиции кандидатстват. 

2. При изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка следва да се 

спазва строго вътрешния трудов ред и правилника за пропускателния режим в обекти на ТД 

ДР - Пловдив. 

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

дейностите предмет на обособена позиция №1 и обособена позиция №2 не се изисква 

разрешение за строителство. 

4. Работно време на СБ Широка Поляна: от 9:00 ч. до 17:30 ч., от понеделник до петък. 

 

Г. Стойност на поръчката и критерий за оценка на офертите: 

 

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 4 616,00 лв. без ДДС, 

разпределени по позиции както следва: 

- прогнозна стойност по Обособена позиция № 1 е 3 030,00 лв. без ДДС; 

- прогнозна стойност по Обособена позиция № 2 е 1 586,00 лв. без ДДС. 

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. 

 

 

 

 

 

Съгласували:  

Стойко Айшинов 

Началник отдел ФДАПО 

 

Костадин Тошков 

Началник отдел УСБКРЗ 

 

Изготвил: 

инж. Милен Фургьов 

Главен експерт отдел ФДАПО 

 

 


