Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поръчката е с предмет: „Ремонт на част от покривите на сгради основен корпус и
спортна зала стопанисвани от ЦСПП - Варна“. Видовете СМР са подробно изброени и
описани по-долу в табличен вид. Вложените материали следва да отговарят на посочените
изисквания за характеристики, качество и стандарт.
№

ВИД СМР

ПОДОБЕКТ: Ремонт покрив спортна зала – 370 кв.м
1 Доставка, изграждане и демонтаж на скеле
2 Демонтаж съществуващ окачен таван от поликарбон и фазер
Демонтаж вътрешното покритие на покривните скатове от
3
вароциментова мазилка , камъш
4

Доставка на дървен иглолистен материал-греди 10х10 и ребра 5х10 1-во кач.-за дърв. конструкция

Демонтаж на стара и изграждане на нова вътрешна част от
5 покривната конструкция от иглолистен материал-греди 10х10 и
ребра 5х5
6 Доставка каменно пресована вата λ=0.025W/mK, дебелина 10см
7 Монтаж на каменно пресована вата
8 Доставка ОСБ плоскости 244х122 см, дебелина 1,5 см
9 Монтаж ОСБ плоскости по подпокривна част
10 Изграждане окачен таван
11 Извозване на отпадъци
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Изисквания към изпълнението на СМР и изисквания за качество
Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на
гаранционните срокове за изпълнени СМР. Всички дейности, предмет на настоящата
обществена поръчка следва да бъдат с високо качество и в съответствие с изискванията на
нормативните документи.
Преди подаване на офертите, участници задължително извършват оглед на обекта на
адрес: гр. Варна, бул.“Ян Хуняди“ № 12А. огледа може да бъде извършван всеки работен
ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 12.30 часа до 16.30 часа, след предварително записване
на тел.: 052/553083, лице за контакт: Пламен Петров. Участниците в процедурата за
възлагане на обществената поръчка прилагат протокола от огледа в своята оферта, която е
неразделна част документацията за участие.
Материали и заводско произведени елементи
Всички материали, които ще бъдат използвани в строителните работи, трябва да са
нови, неизползвани и от все още произвеждан модел. Участникът, определен за изпълнител
е длъжен при изпълнение на поръчката да използва материали, отговарящи на изискванията
на количествените сметки и техническата спецификация. Участникът, определен за
изпълнител следва да представя декларации за съответствие и декларации за произход на
материалите. Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време
екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи,
материали и операции, необходими за изпълнение и завършване на работите.
Стандарти
Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите
Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN, или ако
са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество,
отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.
Прилагането на други признати стандарти, осигуряващи равностойно или по-високо качеството
от изброените, се приема след като Възложителя на обекта прегледа въпросните стандарти и
даде съгласието си за прилагането им, като не се допуска прилагане на стандарти, които
противоречат на български стандарти и нормативни актове.
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