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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за 
Ремонт на противопожарен водопровод изграден в СБ Ясен към ТД „Държавен резерв” 

Плевен 
 

 
 

I. Общи положения 

 
Възложител на поръчката е Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси“ чрез ТД „Държавен резерв” Плевен, ЕИК 8319136610017, Ид.№ по 
ЗДДС 831913661 представлявана от Румен Пенков - Директор на ТД„ Държавен резерв” 
Плевен. 

 

II. Предмет на публичната покана по глава 8а от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) 

 

Ремонт на противопожарен водопровод изграден в СБ Ясен към ТД „Държавен 

резерв” Плевен 

 

III. Обект на публичната покана по глава 8а от ЗОП 

 
Обект на публичната покана по глава 8а от ЗОП е строителство по смисъла на 

Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

 

IV. Цел на обществената поръчка 

 
Настоящата обществена поръчка чрез публична покана по глава 8а от ЗОП се 

провежда с цел да бъде избран Изпълнител, който да извърши ремонт на противопожарен 
водопровод изграден в СБ Ясен към ТД „Държавен резерв” Плевен 

 

V. Техническо задание  

 

Ремонта на изградения противопожарен водопровод се състои в цялостна 

подмяна на повредения участък, който минава под ЖП коловози и подмяна на спирателен 

кран. 

 

 



Дейностите които е необходимо да се извършат за изпълнение на услугата са : 

 

1. Рязане асфалтова настилка – 9 м. 

2. Разваляне асфалтова настилка - 5м
2
. 

3. Изкопна дейност  – около  10м
3
. 

4. Разбиване на бетонова основа в съществуваща шахта за освобождаване 

спирателен кран и метална тръба – 0,3 м
3
. 

5. Демонтиране на спирателен кран м/у етернитова тръба ф130 и метална тръба 

ф110 в съществуваща шахта. 

6. Прекъсване на металната тръба в оформения изкоп и изваждането й от 

обсадната тръба. 

7. Доставка на полиетиленова тръба ф110 -10м. и прокарването й през обсадната 

тръба. 

8. Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран със съответните фланци и 

свързването му към етернитова и полиетиленова тръба в съществуваща шахта. 

9. Свързване на другия край на полиетиленовата тръба с металния водопровод с 

нужното съединение. 

10. Заравяне на изкоп. 

11. Полагане на асфалтово покритие – 5 м
2
 /натрошения камък необходим за 

подложка под асфалта е наличен в складовата база/. 

12. Изхвърляне на строителни отпадъци извън територията на складовата база. 

 

 

VI. Характеристики на поръчката 
 

1. Място на извършване – СБ Ясен  

2. Срок за изпълнение на обществената поръчка:  
- 10 работни дни за изпълнение на услугата след подписване на договора.  

3. Финансови условия на публична покана по глава 8а от ЗОП: 

- Прогнозната стойност на публична покана по глава 8а от ЗОП – 1 650 лв. 

(хиляда шестстотин и петдесет ) без включен ДДС. 
 
 


