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                                    ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за 
 
 „Ремонт и почистване на улуци и изкърпване на част от фасадата на СБ 
Берковица при ТД ДР Враца” 
  
I. Общи положения 
Възложител на поръчката Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни 
запаси" чрез Териториална дирекция "Държавен резерв" гр. Враца, адрес ул.„Илия 
Кръстеняков” № 2, ЕИК 8319136610093, № по ДДС BG 831913661, представлявана от 
Директор Галин Тошков. 
IІ. Предмет на публичната покана по глава 8 а от ЗОП 
„Ремонт и почистване на улуци и изкърпване на част от фасадата на СБ Берковица при 
ТД ДР Враца” 
IІI. Oбект на публичната покана по глава 8 а от ЗОП 
Обект на публичната покана по глава 8а от ЗОП е строителство по смисъла на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). 
ІV. Обща цел на обществената поръчка 
Настоящата публичната покана по глава 8 а от ЗОП, се провежда с цел да бъде избрана 
външна организация, която да извърши ремонт и почистване на улуци и изкърпване на 
част от фасадата на СБ Берковица при ТД ДР Враца”. 
V. Техническо задание/техническа спецификация: 
При изпълнение на обществена поръчка с предмет „Ремонт и почистване на улуци и 
изкърпване на част от фасадата на СБ Берковица при ТД ДР Враца” ще се извършват 
следните дейности: 
 

№ Вид СМР мярка количество  

1. Почистване на 
улуци 

м. 50,00 

2. Подмяна на улуци, 
вкл. монтаж и 
демонтаж на скеле и 
транспортни 
разходи 

м. 50,00 

3. Изкърпване на 
мазилка по фасади 

кв.м. 11,00 



 
 
 
При изпълнение на поръчката ще се използват следните материали: 
 
1. Улуци от поцинкована ламарина 0,5 мм. 
2. Есове от поцинкована ламарина 0,5 мм. 
3. Вароциментов разтвор 
 
  Наличните улуци в СБ Берковица следва да се почистят и да се установят течовете по 
тях. Пробитите улуци следва да бъдат демонтирани и на тяхно място да се поставят 
нови от поцинкована ламарина 0,5 мм. На местата, където липсват есове, трябва да 
бъдат монтирани нови, за да се направи връзка със съществуващите водосточни тръби. 
   Участъците от фасадата с обрушена мазилка следва да бъдат почистени, да се направи 
шприц с цименто-пясъчен разтвор, след което да се положи вароциментов разтвор с 
дебелина до 3 см. 
 
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА: 
Общата стойност на ремонта е приблизително 608,00 лв. /Шестстотин и осем лева/ без 
ДДС. 
За изпълнение на поръчката изпълнителят следва да разполага с необходимата за това 
техника и екип от специалисти. 
VI. Характеристики на поръчката: 
1. Място на извършване: 
 СБ Берковица при ТД ДР Враца. 
2. Срок на изпълнение на предмета на публичната покана по глава 8а от ЗОП: 
 До 30.11.2014 г. 
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