
Днес, 10.08.2017 г., в гр. София, между

1. СО р-н „Младост“, регистрирано с ЕИК 0006963270614 в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул . 
„Свето Преображение” № 1 представлявано от Десислава Иванчева-кмет, наричано за 
краткост по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

и
2. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „21 -  
век“ №17, ет.4, ап.6. с ЕИК 203215490, представлявано от Бончо Димов Бонев -  
управител, наричано по долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ1, от друга страна,
на основание чл. 194, ал.1 от ЗОИ и утвърден от Кмета на СО р-н „Младост“ протокол 
с per. № РМЛ17 -  РД92 -  21/31.07.2017г. от работата на комисия по разглеждане и 
оценка и класиране на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка по 
реда на Глава Двадесет и шеста - „Събиране на оферти с обява” от Част Пета 
„Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, ремонтно възстановителни работи на 
2-ри етаж включващи и ремонт ел. инсталацията и подмяна на осветителни тела 
в сградата на Читалище „Васил Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. 
Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, поземлен имот с идентификатор 
68134.4086.417",

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Предмет на този договор е „Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, 
ремонтно възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и ремонт ел. 
инсталацията и подмяна на осветителни тела в сградата на Читалище „Васил 
Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, 
поземлен имот с идентификатор 68134.4086.417"
(2) ИЗП ЬЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, 

ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в 
строителството, условията на настоящия договор и приложимата законова база, 
технически правила и норми, приложими стандарти, да извърши в срока на настоящия 
договор всички строителни и монтажни работи в съответствие с инвестиционния 
проект фаза „Техническа" за обекта и Техническата спецификация.

Когато участникът, избран за изпълнител, е обединение текстът се допълва, като изрично 
се посочва, че Изпълнителят е обединение и се изписват данните на всеки негов член, както и кой 
член на обединението има представителна власт да подпише договора.



(3) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение 
предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.
Чл. 2. (1) Инвестиционния проект, Техническата спецификация ведно с приложенията 
към нея, както и Техническото предложение и Ценовото предложение и приложенията 
към тях, подадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обществената поръчка, представляват 
неразделна част от този договор.
(2Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и 
съгласно документите по предходните алинеи.
(3) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с 
неговото съдържание, както и със съдържанието на документите по чл. 2, ал. 1 и с 
всички приложения към него, съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички 
произтичащи от договора задължения.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНИЯ:
Чл.2. Общата стойност на договора е 41 531, 57 лв. без ДДС или 49 837,88 
/четиридесет и девет хиляди и осемстотин тридесет и седем лв. и осемдесет и осем 
стотинки/ с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не 
подлежи на промяна за срока на изпълнение.
Чл.З. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 20 % 
/двадесет процента/) от стойността на договорената сума по чл. 2 с ДДС в размер на 
9 967, 58 лв. /девет хиляди деветстотин и шестдесет и седем лева и петдесет и осем 
стотинки/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след предаване на строителната 
площадка с Протокол двустранно подписан и представяне на фактура.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя задължително гаранция, покриваща 100% от 
стойността на аванса. Тя се представя при искането за авансово плащане.
(3) Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно ценовото 
предложение, въз основа на протокол за установяване на действително извършени 
СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 
ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и фактура в оригинал, в 30 /тридесет/ дневен срок.
(4) Допускат се междинни плащания при условията на ал.З, като сбора от сумата на 
междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 80 % (осемдесет на 
сто) от посочената в чл.2 обща стойност на договора с ДДС. Размерът на първото 
междинно плащане е не по-малко от 20 % от общата стойност с ДДС, като се приспада 
стойността на преведения аванс, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за 
авансово плащане.
(5) Окончателното разплащане се извършва при условията на ал.З в 30 (тридесет) 
дневен срок след приемане на обекта с двустранно подписан протокол за окончателно 
изпълнение на СМР и представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от 
Изпълнителя банкова сметка.
Чл.4. Посочените в документацията количества могат да претърпят промяна по време 
на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат 
само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР.
Чл.5.Непредвидените допълнително възникнали нови видове СМР, извън 
предложението ще се договарят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 10 процента



- Средно- часова ставка
- Допълнителни разходи върху труд
- Допълнителни разходи за механизация
- Доставно-складови разходи
- Печалба

30%

5 лв./час

10%

10%

100%

Цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на 
производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Цените, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е 
неразделна част от настоящия договор, не могат да се променят за срока на договора.

Чл.7. (1) Плащанията по договора се осъществяват по банков път от бюджета на 
Столична община р-н „Младост“, по следната Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка:[“Юробанк България“ АД 
В 1C: BPBIBGSF

IBAN: BG30 BPBI 7926 1065 5236 02

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение частта от 
поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като 
отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *

(3) Разплащанията по ал. 2 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен 
да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.*
(4) Към искането по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 2 когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

Чл. 8. Договорът влиза в сила от датата на регистрационния индекс на договора в 
деловодната система на Столична община и е със срок на действие до изпълнение на 
всички поети от страните задължения.

Чл.9. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора, е 15/петнадесет/ 
календарни дни считано от датата на подписване Протокол предаване на строителната 
площадка.

III. СРОК НА ДОГОВОРА:



IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен:

1. Да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2 при условията и в 
сроковете съгласно настоящия договор.

2. Да осигури ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ при откриване на строителната 
площадка и при извършване на СМР.

3. Да участва със свой представител при приемане на обекта.
4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след 

установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ имат право да 
проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на 
видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по 
начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ имат право при 
констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или 
нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване на 
нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:
1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение 

предмета на договора през времетраене на строителството.
Чл.14. (1) В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати копие на договора или на допълнителното 
споразумение на възложителя, съгласно чл. 75, ал. 2от ППЗОП, заедно с доказателства, 
че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. *

(2) След сключване на договора за подизпълнение и най-късно преди започване 
на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява възложителя за името, данните за 
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката *

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 
договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато 
възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

s" за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
> новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 
дейности. *



(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *

(5| Независимо от възможността за използване на подизпълнители 
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни дейностите, предмет на договора качествено и в договорения 
срок по чл.9, като организира и координира цялостния процес на строителството в 
съответствие с:

• поетите ангажименти, съгласно договора и приложенията към него, които 
са неразделна част към него;

• действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, 
безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на 
изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане 
на строителни продукти в строежите на Р. България, за които да представя при 
поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, необходимите 
сертификати и фактури за придобиването им.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ
възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

4. Да изпълнява всички писмени нареждания и заповеди по изпълнението на 
СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 
допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта, 
ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и приемателната комисия.

6. Да уведомява ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които 
подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по- 
късно. След съставяне на акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на 
закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, 
ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.

7. Да уведомява писмено ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за възникването на 
непредвидени обективни обстоятелства, свързани с изпълнението на договора, както и 
при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект.

8. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за 
негова сметка.

9. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 
проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него 
във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да 
задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без 
изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 10 11

10. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, 
отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

11. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато 
съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.9.



12. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на 
интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, 
което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

13. Да предаде демонтираните елементи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ред и в срок, 
определен от последния, към момента на демонтирането;

14. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.
16. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в 

настоящия договор, с грижата на добър търговец.
Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време 
на изпълнението на строителните работи за своя сметка валидна застраховка 
“Професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за IV 
/четвърта/ категория за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, 
съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането 
и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 
обекта, предмет на договора.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове 
работи и дейности на обекта.

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не 
допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите 
на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната 
алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и 
околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. 
Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 21. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва 
взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и 
сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите 
разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 22. (1) Гаранционният срок е 8 /осем/ години, съгласно предложението на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Гаранционният срок започват да текат от деня на приемането на обекта с 
двустранно пописан протокол. 3 4

(3) При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет)-дневен срок след установяването им.

(4) Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, 
появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За проявили се в 
рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана 
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за 
отстраняването на недостатъците/дефектите.



(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в 
протокола по ал.4 срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на 
съответните поправки се извършва с констативен протокол.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.23. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С пълно изпълнение на дейностите, предмет на договора или с изтичане на 
срока, за който е сключен същия, според това кое от двете обстоятелства настъпи 
първо;

2. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:
2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2.2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на 

договора.

2.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 
договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната 
страна;

2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при съществена 
промяна на обстоятелствата, възникнали след сключването му, поради което не е в 
състояние да изпълни задълженията си.

3. При прекратяване на договора при условията на т.2.3 (по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща аванса по чл. 3. ал. 1.

4. При условията на чл.114 от ЗОП.

5. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 
116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки случаи.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно 
неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 25. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 
и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. 2 3 4

(2) „Непреодолима сила" е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, възникнало след сключването на договора.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е 
длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво 
се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При 
неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.
(4) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е 
била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на 
непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.



(5) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез 
умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.
Чл. 26. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци 
и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. При неспазване на срока по чл.9 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността по чл.2 от договора без 
ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата стойност, която неустойка 
се удържа при окончателното разплащане на обекта и/или от гаранцията за изпълнение.
Чл. 28. При некачествено изпълнение на поръчката, изразяващо се в съществени 
отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 5% от стойността на договора по чл.2 без 
ДДС.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от 
длъжностни лица от Столична община и Консултанта, упражняващ инвеститорски 
контрол (когато е относимо), който се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 29. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 30. Е1 случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши задължението си по чл. 35, ал.2 от 
настоящия договор и за определен период ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е бил обезпечен 
съгласно клаузите на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % 
от гаранцията по чл. 35, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от същата.
Чл. 31. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за 
сметка на виновната страна.
Чл. 32. В случаите на забава в срока по чл.9 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
окончателното завършване на обекта се извършва по единичните цени, които са били в 
сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.
Чл. 33. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на 
направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.
Чл. 34. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

(2) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 35. (1) Гаранция за добро изпълнение на настоящия договор е в размер на 1245, 95 
(хиляда двеста четиридесет и пет .лева и деветдесет и пет стотинки) лева, 
представляваща 3% от стойността на договора без ДДС, е представена под формата на 
паричен превод.



(Парична сума ши банкова гаранция или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 
покритие на отговорността на изпълнителя).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранция за добро изпълнение 
за целия срок на действие на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение без да дължи 
лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
(4) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени 
вреди, причинени от действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за 
удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от 
компетентните органи.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в 
процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд.
(6) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в 
указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова 
страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 
представената гаранция за добро изпълнение.
(7) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за добро изпълнение не лишава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага 
съгласно Договора и действащото законодателство.

Чл. 36. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за 
периода, през който средствата са престояли законно при него, освен в случаите 
предвидени в настоящия договор.
(2) Представената гаранция за изпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 
освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) календарни дни след 
подписване на последните приемателно-предавателни протоколи.
(3) При прекратяване в случаите по чл. 23, ал. 1, т. 2.3 (по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) 
гаранцията за добро изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 37. (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението 
на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети 
лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е 
начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 38. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 
настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от 
компетентния съд.



Чл. 39. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите 
на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра- по 
един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от този договор са:
1. Приложение № 1 - Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Приложение № 2 - Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Техническа спецификация;

ЗА ВЪЗЛОЖ
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До
CO р-н „Младост“

Образец №11

П Р Е Д Д О ^ Ш Е  ЗА ИЗПЪЛНЕИНБ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Наименование на 
поръчката: „Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, ремонтно 

възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и 
ремонт ел. инсталацията и подмяна на осветителни 
тела в сградата наЧиталище „Васил Левски“, гр. 
София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. 
„Самоковско шосе“ № 53, поземлен имот с
идентификатор 68134.4086.417"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с 
националните и европейски норми и добри практики в строителството.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с 

оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и/или да се 

посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите -  

БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, 

които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо 

одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да
са придружени с „Декларация за съответствие”.

ЪГарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката
в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за 
участие. ,

2. Срок за изпълнение на настоящата обществената поръчка - 15 /петнадесет/
календарни дни, считано от Протокол за предаване на строителна^вещадка и е до '

премане на обекта с двустранно подписан протокол за окончател>и^ълнеште на - 
по изпълнение на обекта.



З.Програма за изпълнение на поръчката и линеен календарен 
работната ръка за изпълнение на СМР. график и диаграма на

^  Техническото предложение следва да включва следните задължителни 
елементи:

График за изпълнение. Графикът за изпълнение се изготвя пой формата на диаграма

Z  "Ший—  "  7  РтРаб0тва "  Ктки — тегна сметка по
ompaoMa n Z  f L  °” »™грама наРатната график трябва да

7 Z 7 a u a Z % Z m ~ “  “ “ “ »

на 7777 ,77° "тъте'ш‘ трънката следва да съдържаща предложение за начина
спецификация " 1 Г Т  "редмет на "«ръчката заложени в Техническата
спецификация към документацията за участие, както и предложение за
разпределение на задачите и отговорностите за изпълнението на договора между

ZZTcZZZ™ те~ и Лит “ «  —  HaTmdZZmeвиоове LMT с посочена поетапност и взаимовръзка.

3. Предлагаме гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности: 8 
(осем) години /в години/.

Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в

съответствие с Наредба №2от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България.

4. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
ТРУД.

5. При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с 
цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

6. Изпълнението на предмета на настоящата обществена 
съответствие с: поръчка ще бъде в

Закон за устройство на територията (ЗУТ);

в ОТр 31-“7-2003кг- на МРРБ ™* З у т  за въвеждане в експлоатация „а 
огроежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните итисквацйя за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строитслий иуцжгажий рабсгЬг: *****

* * * * * № 7 °Т 1999 г' за ми™ма™и изисквания за з г ^ с л о в н и  и безоп' 
условия на труд на работните места при използване на ДббтИото оборел '



■ Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по 
БХТПО;

■ Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за БТПО;

■ Закон за задълженията и договорите;

■ Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната 
дейност.

7. Декларираме, че в предложението за изпълнение са спазени изискванията за закрила на 
заетостта, включително минималната цена на труда и условията за труд.

'ч
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, v .- ч

Дата: 18.07.2017 г. Подпис ищечат



ПРОГРАМ А ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, 

ремонтно възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и ремонт ел.
инсталацията и подмяна на осветителни тела в сградата на Читалище „Васил 

Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, 
поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417”

А. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМ Р ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ДЕЙ Н О СТИ ТЕ НА ОБЕКТИТЕ, ПРЕДЛАГАНА ТЕХНОЛОГИЯ, 
КАКТО И ОБОСНОВКА ЗА ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И  
ВЗАИМ ОВРЪЗКА

1. ОБОСНОВКА

Настояшата програма е разработена така, че да се реализира предмета на 
поръчката Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, ремонтно възстановителни 
работи на 2-ри етаж включващи и ремонт ел. инсталацията и подмяна на 
осветителни тела в сградата на Читалище „Васил Левски“, гр. София, р-н 
„Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, поземлен имот е 
идентификатор 68134.4086.417" в оптимален срок с оптимални количества ресурси - 
труд, механизация при спазване на всички нормативни актове по безопасност на труда 
за различните дейности, видове работи и работно оборудване. Тя е разработена на база:

- техническа спецификация за открита процедура;
- други изисквания на документацията за открита процедура;
- разработените инвестиционни проекти по части;

Програмата обхваща изпълнението на всички дейности предвидени във вече 
одобрените инвестиционни проекти, съобразно техническата спецификация за 
изпълнение на поръчката, и условията на договора за възлагане на обществената 
поръчка и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на 
строежите в експлоатация

1.1. МЕСТОПЛОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЩАДКАТА И 
ОБЕКТА

Обект: “Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, ремонтно
възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и ремонт ел. инсталацията и 
подмяна на осветителни тела в сградата на Читалище „Васил Левски“, гр. София,
р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, поземлен имот е 
идентификатор 68134.4086.417"

Обект: Читалище „Васил Левски“
Вид на строежа: Сграда
Предназначение на строежа: сграда за култура-читалище
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Категория на строежа: четвърта 
Идентификатор на строежа
№ на населеното място: 68134 № На кадастрален район: 4086,
№ на поземлен имот: 68134.4086.417
Сградата е построена през 1955 година. Съгласно таблица 1 към чл. 10 на 

„Наредба № 3 за основните положения на проектиране на конструкциите на строежите 
и за въздействията върху тях , 2005 г„ обществените сгради са към четвърта категория 
(жилищни, обществени и производствени сгради) с проектен експлоатационен срок на 
конструкциите 50 години. Сградата на Читалище „Васил Левски“, кв. Горубляне е в 
експлоатация около 61 години (от около 1955 г.).

1.2. РАЗБИРАНЕ ЗА СЪЩНОСТТА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПРЕДСТАВЕНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

През 2016 година е възложено от Столична Община изготвянето на Технически 
паспорт в съответствие с НАРЕДБА № 5/28.12.2006г. за ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ 
НА СТРОЕЖИ, Е на ооекта. С оглед констатациите в Техническия паспорт на сградата, 
са необходими мероприятия по привеждането й в съответствие с актуалните 
нормативни изисквания, но общо констатацията е, че тя съответства на чл.169 от ЗУТ. 
Поради липса на средства за изпълнение на всички мерки по привеждане на сградата с 
нормативните изисквания предписани в Техническия паспорт, към момента с 
осигурените от бюджета на Столична Община средства, в предмета на настоящата 
обществена поръчка са предвидени ремонтни дейности по неотложен текущ ремонт на 
покрива на сградата и вътрешен ремонт с цел привеждане на състоянието на сградата в 
нормално експлоатационно състояние. Текущо състояние:

Покрив скаген с покривно покритие от керемиди върху дървена покривна 
конструкция. Правени са частични ремонти на покривната конструкция, както и на 
покривното покритие, през годините на експлоатация, поради възникнали течове и 
повреди. Към момента на обследването се забелязани стари и корозирали ламаринени 
обшивки по улами и около комини, разместени или липсващи керемиди. 
Отводняването на покрива е посредством олуци и водосточни тръби - стари и 
деформирани.Част от водосточните тръби липсват, други са деформирани и с 
прекъснати снадки. Състоянието на покрива и покривното водоотвеждане, към момента 
на обследването е оценено, като лошо.

Покривната конструкция е дървена, изпълнена от основни, биндерни греди, 
дървени колони (попове), столици, покривни ребра по наклона, укрепващи подкоси и 
клещи, образуващи напречни ферми. Покритието е с дъсчена обшивка и керемиди. 
Покритието е от керемиди. Дървената конструкция е изпълнена първоначално с объл 
дялан материал, като подменените елементи при ремонти са с правоъгълно напречно 
сечение. Налични са много течове от покрива по таванската плоча. В покривната 
конструкция се наблюдават някои частично загнили елементи, като дъсчена обшивкг 
каратаван и някои покривни реора. Има участъци с разместени и с '
Всички ламаринени обшивки в улами, около комини и др. са коро:

2



Улуците върху стрехите са корозирали, с растителност в тях. В основната сграда 
стоманобетонни колони, поемащи вертикалните товари от греди, са изпълнени по 
всички надлъжни и напречни оси. Дървената покривна конструкция с множество 
течове и частично загнили покривни елементи, които е необходимо да бъдат 
подменени. Стоманобетонните стрехи на покрива, изпълнени към таванската плоча над 
втори етаж, са със следи от теч от олуците и покрива, мокрени многократно, с напукана 
и опадала мазилка и напречни пукнатини в плочата. По тавана на голямата зала има 
зона с опадала боя и следи от теч. Следи от теч има по тавана и пода на техническото 
помещение над балкона на залата. Зони с теч и напукана мазилка има над 
библиотеката. Дължат се на течове от покрива. Мазилката по стените в голяма част от 
помещенията е в неприемливо състояние -на места с пукнатини и обрушвания, със 
следи и петна от течове, зацапана. Петна от влага и мухъл се наблюдават по външните 
стени на сутерен под сцена; по вътрешната стена до стълбище в централното фоайе; по 
вътрешни стени на малка зала за тенис, по стени на библиотеката на втори етаж по 
външни и вътрешни стени на сутерен - зала фитнес. В зрителната зала, макар и в по- 
малка степен по стените също се наблюдават места с паднала мазилка. Тези дефекти се 
дължат както на проникване на поръхностни и подпочвени води, така и на течове от 
покрива /2 етаж/. Има стени с локални механични повреди - стълбищно рамо към 2 
етаж.

• Таваните в част от помещенията са в незадоволително състояние:
- Наблюдават се отново петна от течове и мухъл - таван над сцена, балкон към 

сцена и техническо помещение, в библиотека. Тавана на връзката между основната 
сграда и пристройката също е със следи от перманентни течове.

Ел. инсталации:
Изградените и ремонтирани електро инсталации са изпълнявани преди влизане в 

сила на Наредба № 3 от 09.06. 2004год(в сила от 15.012005г.). за „Устройсто на 
електрическите уредби и електро проводни линии”,т.е монтираните и ремонтирани ел. 
инсталации са по стрите правила и норми.

Главните и етажните ел.табла на читалището са стари и амортизирани.На някой 
от ел. таблата са правени частични ремонти като са сменяни витловите предпазители с 
автоматични, но без дафектнотокови защити.

Липсват схеми на ел.таблата и надписи на входящите и изходящи линии.
Електро инсталациите като цяло са изпълнени с двупроводни и четрипроводни 

линии в зависимост от вида на консуматора който ще захранват.Схемата на 
електрозахранване е TN-C със заземен звезден център.като „нулевият” проводник се 
използва за предпазен. Осветителните тела в читалището са окомплектовани с лампи с
нажежаема спирала ЛНС/.Осветителите с ЛНС са тип полилей,пендели и аплици,който 
са разкомплектовани (липсват предпазни стъкла или лампи),а други са амортизирани. В 
основният салон не работят всички осветителни тела с пълен капацитет, някои от
лампите липсват други са изгорели.

Ел. инсталациите не отговарят на сега действащите към момента нормативи: 
Наредба № 3 от 2004г за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии.Наредба № 4 от 2005г.за проектиране.изграждане и 
експлоатация на електрически уредби в сгради. Наредба №49- за изкуствено 
осветление.БДС EN 12464-1- норми за осветеност и Наредба № 7 от 2005 г.за системи^ 
за физическа защита на строежите.
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Необходими са:
Ремонт на дървения покрив - подмяна на затаили покривни столици,поставяне 

на защитна мушама, ремонт на счупени и разместени керемиди и подмяна на 
ламаринени обшивки и воотвеждаща система, като се предвидят мерки против 
обледеняването на водосточните тръби и полагане на защитна мрежа върху улуци 
спираща попадането на листа и други, затлачваши и запушващи улуците и 
водосточните тръби.

Вътрешен ремонт на стени и тавани. Да се очукат и изкърпят компрометираните 
места по стени и тавани, да се изпълни окачен таван от гипсокартон, който да се 
шпаклова. Преди двукратното боядисване на стените и таваните е предвидено да се 
грундират с дълбокопроникващ защитен грунд.

Ремонт ел. инсталацията на 2-ри етаж и привеждането и в съответствие с 
нормативните изисквания. Етажно табло да се ремонтира , да се оборудва със 
съвременна и надеждна апаратура. В ел. таблата да се поставят съответните схеми и се 
маркират надеждно предпазителите, входящите и изходящи линии.

Да се подменят захранващите линии с три и пет преводни линии за 
осъществяване на схема на ел.захранване TN-S,cnefl което да се поставят 
дефектнотокови защити където е необходимо. Да се подменят старите и неработещи 
осветителни тела с нови. Новите осветителни тела да са окомплектовани с 
енергоефективни лампи. Старите и

амортизирани ел.юпочове и контакти да се подменят. Подмяна на осветителните 
тела с нажежаема спирала (ЛНС) с нови. Новите тела да са окомплектовани с лампи с 
малка консумация на ел.енергия (LED, КЛЛ и др.) и с добро светоизлъчване. Новите 
осветителни тела да се управляват автоматично (чрез фабрично вградени датчици за
присъствие и движение) с цел намаляване времетраенето на работа и излишно 
светенето.

2. ОПИСАНИЕ НА ПОДХОДА И ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО

2.1. ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

през които Участникът ще осигуриОсновните етапи на строителството, 
изпълнението на поръчката са:

Изпълнение на СМР — със следните етапи:
о Подготвителен етап -  установяване на офиси за ръководния 

персонал, съблекални, складови помещения; Осигуряване на 
строителни материали, оборудване и съоръжения, необходими за 
изграждане на обекта;

о Строителни и монтажни работи (СМР) на основното строителство
в съответствие с одобрените проекти и техническото задание; 

о Дейности за предване на обекта на Възложителя -  почистване и 
демобилизация, тествания, изпитвания и сертификация за въвеждане 
на обекта в експлоатация; Изготвяне на екзекутивна документация и 
предаване на обекта;
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Отделните етапи се различават по характера си, но поради особеностите на 
строителния процес е възможно да съвпаднат по време на изпълнение. Материали и 
съоръжения се доставят през целия строителен период..

Отделните етапи са взаимно обвързани и взаимно обезпечаващи се:
- Добре изпълнените подготвителни работи осигуряват нормален ход на 

строителството в следващите етапи;
- Изпълнението и подготовката в кратки срокове осигурява повече време за 

изпълнението на основното строителство.
- От качественото изпълнение на СМР зависят успешните изпитвания за 

въвеждане в експлоатация;
Строителният процес изисква спазването на определена етапност, която създава 

условия и предпоставки за спазване на договорните условия. В таблицата е представена 
етапността на изпълнение съгласно Линейния график.

Етапност при изпълнение на Договора за възлагане на общественат поръчка за 
Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, ремонтно възстановителни работи на 

2-ри етаж включващи и ремонт ел. инсталацията и подмяна на осветителни тела в 
сградата на Читалище „Васил Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, 
Бул. „Самоковско шосе“ № 53, поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417”.

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

2.1.1. ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП

Периодът от влизане в сила на Разрешението за строеж до началото на 
строителството се счита за подготвителен период за организиране на строителния 
процес. Подготвителният период включва:

• Предаване на строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя;
• Извършване на действията по разчистване на Строителната площадка и 

извършване на други подготвителни дейности за започване на 
строителството, включително на мерките за осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд;

• Дейности по откриване на строителната площадка - съставяне и 
подписване на Протоколи Образец 2 „за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ по 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството. В деня на съставяне на Протокол Образец 2, 
Възложителят е длъжен да въведе Изпълнителя на строителната 
площадка съгласно изискванията на нормативните актове, след като е 
извършил всички процедури и съгласувания. П{>^освобождаване на

v v
ч
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Строителната площадка и е взел разрешение за строеж за Строежа, както
и всички други действия, произтичащи от статута на Възложител 
съгласно ЗУТ.

2.1.1.1.ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

• Организация на предварителната подготовка:
Преди започване на работа по изграждането на инженерните конструкции и 

съоръжения, предмет на настоящата процедура, ще бъде направена необходимата 
предварителна подготовка, която ще обхване:

- Временна строителна база;
- Временно водоснабдяване, ел. захранване, санитарни възли;
- Организиране на геодезичните работи;
- Изясняване на подземната инфраструктура;
- Осигуряване на ресурси за основното строителство;
- Мерки за безопасност и здраве.

• Организационна схема на етапите за подготовка на строителната 
площадка:
Под: отвителните работи за настоящият обект ще се изпълняват от екипа, 

определен да ръководи изграждането на обекта, но със значително участие на 
ръководството на фирмата изпълнител. Ръководството и поделенията му (материално- 
техническо снабдяване, производствена база, строителна лаборатория и дп ) са 
участници при:

Осигуряване на необходимите ресурси за строителната база;
Предоставяне на механизация за изграждане на строителната база и 
изпълнение на СМР;
Осигуряване на необходимата работна ръка;
Доставка на необходимото обзавеждане на строителната база.

През този етап ръководният екип на обекта се формира и започва своята 
дейност.

През следващите етапи, участието на централното ръководство се изразява 
главно в контролни функции, а дейностите се поемат от ръководния екип на обекта.

През подготвителния период, Изпълнителят има редица дейности, които не е 
възможно да изпълни самостоятелно. Част от тях са съгласуването с различните 
оператори -  за водоснабдяване, електроснабдяване, пътна мрежа и др.

Като цяло през подготвителния период Изпълнителят е задължен да осъществи 
добро и ефективно взаимодействие -  както с Възложителя и Консултанта/Надзора, 
така и с институциите, които са законово упълномощени са съгласуват и контролират 
отделните елементи на строителната дейност. '

• Осигуряване на ресурси за основното строителство:
В съответствие със строителния график, Изпълнителят ще осигури 

необходимите ресурси за първоетапното строителство, след което ще продължи 
осигуряването им за следващите етапи (работна ръка, строителни машини и 
транспортни средства, материали и конструктивни елементи, техническо ръководство).

• Безопасност и здраве:
Изпълнителят е осигурил на обекта Координатор по бе.------------  “

ще изпълнява функциите, определени с Наредба № 2 на
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социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството за 
Минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни работи.

Предоставените от Възложителя проекти по част Безопасност и здраве ще бъдат 
използвани като база и ще бъдат уточнявани с конкретните институции за ЗБУТ.

Организацията по съгласуване с компетентните инстанции на започването 
на строителните дейности.

Съгласно разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
за начало на строежа се счита датата на съставяне на протокол за откриване на 
строителна площадка и протокол за определяне на строителна линия и ниво.

Протоколът за откриване на строителна площадка е основание да започнем 
разчистване на строителната площадка, изместване на надземни и подземни 
електрически, телефонни и други мрежи, както и заемане на части от тротоари, улични 
платна и свободни обществени площи, при наличие на разрешение от общинската 
администрация.

Управителят на фирмата определя със заповед Техническия ръководител на 
обекта и останалите длъжностни лица от ръководния екип. Подробно описание на 
начините за разпределение на дейностите и отговорностите между експертите във 
връзка с изпълнението на дейностите.

Протокол за откриване на строителна площадка ще се състави от лицето, 
упражняващо строителен надзор (консултанта) в присъствието на Възложителя и 
Строителя. Протоколът за откриване на строителна площадка е по образец съгласно 
Приложение № 2 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. и в него се описват мерките за 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на 
движението, разположението на заварени сгради, съоръжения, подземни и надземни 
мрежи, фундаменти и др., както и околното пространство -  улично платно, тротоар, 
зелени площи, едроразмерна растителност, която не подлежи на премахване и др.

Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 
линия и ниво се съхранява безсрочно в общинската администрация, която е издала 
разрешението за строеж, а по един екземпляр се съхранява и от строителя, лицето 
упражняващо строителен надзор.

Лицето, упражняващо строителен надзор на строежа в тридневен срок от 
съставянето на Протокола, заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено 
в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и 
регионалната дирекция за национален строителен контрол.

2.1.1.2.ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТА

Изпълнителят ще осигури регулярност на доставките на Строителните 
продукти, необходими за изпълнението на Строеж: “Изпълнение на СМР за ремонт 
на покрив, ремонтно възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и ремонт 
ел. инсталацията и подмяна на осветителни тела в сградата на Читалище „Васил ̂ 
Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“- 53, 
поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417", по начин, ко^ррчда обезпеча
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навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, и спазване на Графика за 
изпълнение на СМР. В хода на строителството ще се използват и влагат строителни 
продукти, по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични 
показатели съгласно Проектната документация, Техническото задание и в съответствие 
с всички приложими Законови разпоредби. Строителните продукти, независимо дали са 
произведени от Строителя ще бъдат съпроводени с документи, доказващи съответствие 
на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество. Използването на 
употребявани/стари и/или рециклирани материали, оборудване и др. за целите на 
изпълнение на Договора е недопустимо.

Снабдяването с необходимите материали и ресурси ще се извърши от местни 
производители, където е възможно и икономически изгодно, от производители на 
национално ниво или от собствени производствени мощности.

Изпълнителят разполага с утвърдени доставчици за основните материали от 
проекта, което предполага перфектна координация между страните. Сключването на 
договори с тях за настоящия обект ще започне незабавно след подписването на 
договора за строителство с Възложителя. Организацията на работа с доставчиците ще 
осигури регулярност на доставките на строителните продукти, необходими за 
изпълнението на Строежа, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и 
ефикасно извършване на СМР.

Създадената и добре работеща фирмена политика за доставка на материалите е 
предпоставка за своевременното осигуряване на необходимите ресурси. Ръководителят 
на обекта, съвместно с Експерта строителство ще се разработят детайлен график на 
доставките. Отговорността по за спазване на графика е на Ръководителят на обекта.

Влаганите основни материали следва да се съгласуват по вид и качество с 
лицата, определени да извършват инвеститорски контрол на обекта, Авторския и 
Строителния надзор. Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и 
такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, 
одобрени по нареждане на Възложителя. Възложителят или всяко лице, упълномощено 
от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка 
или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, по всяко време, 
като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за 
получаване на правото за такъв достъп.

При транспортиране и складиране на минералните материали няма да се допуска 
разслояването и замърсяването им. Със заповеди от страна на Управителя на фирмата 
ще бъдат посочени лицата, отговарящи за контрола и качеството при доставките на 
материали, машини и съоръжения. Контролът ще се осъществява през целия период на 
действие по изпълнение на обекта от всички звена по структурната верига.

Ръководството ще положи всички усилия, за да се сведе до минимум 
продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като 
планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. 
Приспособленията за складиране ще са готови преди пристигането на материала. На 
площадката няма да се съхраняват ненужни материали или оборудване.

Ще се организира така подреждането на материалите, че да не могат да 
застрашат безопасността на хората. Ще получим от производителя детайлна 
информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, 
която ще се спазва. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на
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материалите и оборудването, ще се считат за включени в договорените единични цени 
и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

Транспортните камиони ще бъдат безопасно паркирани в съседство със 
складовите помещения за проверка.

Открити и закрити площи за съхранение ще бъдат обозначавани на базата за 
лесното проследяване на материалите и достъпа на подходящо повдигащо оборудване 
При определяне на условията на съхранение трябва да се вземат под внимание и 
препоръките на доставчика. Всички материали ще се съхраняват и поддържат в 
съответствие с приетите стандарти за безопасност, при наличието на определен ред за 
да се осигури ефективност при веществените проверки и премествания и по начин, 
който осигурява необходимата защита от повреди, влошаване или кражба.

Детайли с малки размери, които лесно могат да бъдат носени на ръка, ще се 
съхраняват в обозначени за проекта складове или в закрити помещения. Материалите 
ще се съхраняват в кутиите на производителя, ако всички продукти в кутията са 
еднакви. Материалите, които не могат да бъдат съхранявани в дървени кутии могат да 
ъдат сложени един върху друг в редове като се вземат необходимите мерки за 

предпазване на повърхностите. Ако фасонните части са доставенио в насипно 
състояние, трябва да се внимава да не се деформират или повредят от удари между тях
или други тежки материали. Фитингите ще отговарят на физикохимическите 
характеристики на тръбите.

сновна грижа при работа с материалите е предотвратяването на възникването 
на повреди или загуби при разтоварване, натоварване и транспорт до строителния 
о ект. С цел да се премахне възможността за възникване на повреди трябва да се вземат 
всички необходими мерки. В това отношение, планът на строителния обект е изготвен 
така, че да минимизира изискванията за манипулации с материалите.

естоположението на приобектния склад е определено от условието за минимално 
разстояние до обекта.

2.1.2. СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОСНОВНОТО
СТРОИ ГЕЛСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ И 
ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ

Започването на строителните работи ще се извърши след съставяне и 
подписване на Протоколи Образец 2 „за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа“ по Наредба № 3 от 31 07 2003 г за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

При изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), Изпълнителят ще 
^ 7Вао о о Г К—  На 3аК0На За устройството на територията, Наредба № 3 от 

'тъл 33 съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 
от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи, както и всички други действащи
Договора”11 ШСГ0Ве В РСПубЛИКа БългаРия’ приложими към дейностите, предмет на

Строителните и монтажни работи на основното строителство ще се изпълнят в 
съответствие с одобрената проектна документация и Техническата спецификация.
пЯ, к реализаЦ1*ята на ПР°екта «е  се изпълнят всички СМРпредвидени 
разработените и одобрени проекти. ^
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Предвидени за изпълнение СМР и СРР по вид и количество работи:
/ .  П о к р и в

kj р а и и ш .

1 Д е м о н т а ж  л а м а р и н е н а  о б ш и в к а  о к о л о  к а п а н д у р и б р 7
2 Д е м о н т а ж  у л а м и м 2 7
3 Д е м о н т а ж  н а  о л у ц и м 131
4 Д е м о н т а ж  н а  к е р е м и д и m 2 6 5 1 ,5
5 Д е м о н т а ж  н а  л е т в и m 2 6 5 1 ,5
6 Д е м о н т а ж  н а  м у ш а м а

m 2 6 5 1 ,5
7 Д е м о н т а ж  н а  д ъ с к и m 2 57
8 Д е м о н т а ж  н а  г р е д и m 3 1
9 П о ч и с т в а н е  н а  п о к р и в а m 2 6 5 1 ,5
10 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  н а  гр ед и m 3 1
11 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  н а  д ъ с к и m 2 57
12 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  н а  м у ш а м а m 2 6 5 1 ,5
13 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  н а  л е т в и m 2 6 5 1 ,5
14 М о н т а ж  н а  к е р е м и д и m 2 5 0 6 ,5
15 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  н а  к е р е м и д и m 2 145
16 И зм а з в а н е  н а  к а п а ц и м 155
17 Л а м а р и н е н а  о б ш и в к а  о к о л о  к а п а н д у р и б р 7
18 Л а м а р и н е н а  о б ш и в к а  о к о л о  к о м и н и б р 6
19 М о н т а ж  н а  л а м а р и н е н и  у л а м и м 2 7
2 0 М о н т а ж  н а  о л у ц и м 131
21 И зи ж д а н е , и зм а зв а н е  и  н а п р а в а  н а  ш а п к и  н а  к о м и н и б р 6
2 2 П о ч и с т в а н е  и  и зв о з в а н е  н а  с т р о и т е л н и  о т п а д ъ ц и к у р с 2

2. В ъ т р е ш е н  р е м о н т

1 О ч у к в а н е  н а  м а зи л к а m 2 150
2 И зк ъ р п в а н е  н а  м а з и л к а  п о  с т е н и  и т а в а н и m 2 150
3 О к а ч е н  т а в а н  о т  ги п с о к а р т о н , в к л . ш п а к л о в к а m 2 165

4 Г р у н д и р а н е  п о  с т е н и  и  т а в а н и  с  д ъ л б о к о  п р о н и к в а щ  
гр у н д m 2 9 8 5

5 Д в у к р а т н о  б о я д и с в а н е  п о  ст е н и  и т а в а н и m 2 985

6 Д о с т а в к а  и  м о н т а ж  н а  о с в е т и т е л н о  т я л о  
л у м и н и с ц е н т н о  за  в ъ н ш е н  м о н т а ж  6 0 /6 0 с м ,4 б р .х 1 8 \У , бр . 9

7
Н а п р а в а  н а н о в а  ел . и н с т а л а ц и я -  ет .2 , о к а б е л я в а н е , 
к о н т а к т н и  и л а м п е н и  и зл ази , н о в и  к л ю ч о в е  и 
к о н т а к т и

бр. 1

8 П о ч и с т в а н е  и  и зв о зв а н е  н а  с т р о и т е л н и  о т п а д ъ ц и к у р с 1

2.1.2.1.ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дейностите по основното строителство могат условно да се разделят на 

следните основни под етапи:
Обект. Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, ремонтно възстановители 

работи на 2-ри етаж включващи и ремонт ел. инсталацията й подмяна д т

10



осветителни тела в сградата на Читалище „Васил Левски“, гр. София, р-н 
„Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, поземлен имот е 
идентификатор 68134.4086.417"

о Покрив; 

о Вътрешен ремонт.

Главно условие за изпълнение на строителството на обект “Изпълнение на 
СМР за ремонт на покрив, ремонтно възстановителни работи на 2-ри етаж 
включващи и ремонт ел. инсталацията и подмяна на осветителни тела в сградата 
на Читалище „Васил Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. 
„Самоковско шосе“ № 53, поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417" е 
осигуряването на подходяща организация за изпълнение на работите, отговаряща на 
изискванията на Възложителя. За тази цел, Участникът, в качеството му на Изпълнител, 
ще гарантира:

• Подробно запознаване с представените проекти и техническото задание;
• Съобразяване на строителните работи с условията на работа на текущия 

обект;
• Спазване техническите и технологични изисквания на проектите;
• Спазване на качествените изисквания за изграждане на подобектите;
• Съответствие на изпълнението и завършване на работите съгласно 

технологичната последователност и сроковете в строителния график;
• Ползване на съвременни методи за изпълнение на строителните и 

монтажните работи;
• Непрекъснат контрол на качеството -  за гарантиране и недопускане 

некачествено строителство и забавяне на работите, поради некачествено 
изпълнени работи.

1. Покрив:
Ремонт на дървения покрив - подмяна на загнили покривни столици,поставяне на 
защитна мушама, ремонт на счупени и разместени керемиди и подмяна на ламаринени 
обшивки и воотвеждаща система, като се предвидят мерки против обледеняването на 
водосточните тръби и полагане на защитна мрежа върху улуци, спираща попадането на 
листа и други, затлачваши и запушващи улуците и водосточните тръби.

2. Вътрешен ремонт:

Вътрешен ремонт на стени и тавани. Да се очукат и изкърпят компрометираните места 
по стени и тавани, да се изпълни окачен таван от гипсокартон, който да се шпаклова. 
Преди двукратното боядисване на стените и таваните е предвидено да се грундират с 
дълбокопроникващ защитен грунд.

Ремонт ел. инсталацията на 2-ри етаж и привеждането и в съответствие-с нормативните! 
изисквания. Ьтажно табло да се ремонтира , да се оборудва със съвр^енна и надеждна
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апаратура. В ел. таблата да се поставят съответните схеми и се маркират надеждно 
предпазителите, входящите и изходящи линии.

Да се подменят захранващите линии с три и пет преводни линии за осъществяване на 
схема на ел.захранване TN-S,cnefl което да се поставят дефектнотокови защити където 
е необходимо. Да се подменят старите и неработещи осветителни тела с нови. Новите 
осветителни тела да са окомплектовани с енергоефективни лампи. Старите и

амортизирани ел.ключове и контакти да се подменят. Подмяна на осветителните тела с 
нажежаема спирала (ЛНС) с нови. Новите тела да са окомплектовани с лампи с малка 
консумация на ел.енергия (LED, КЛЛ и др.) и с добро светоизлъчване. Новите 
осветителни тела да се управляват автоматично (чрез фабрично вградени датчици за 
присъствие и движение) с цел намаляване времетраенето на работа и излишно 
светенето.

2.1.2.2.ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възстановителни работи - благоустрояване и окончателно почистване на обекта, 
демобилизация

При изпълнението на строително ремонтните работи ще се предприемат 
действията по изземване, депониране, респективно оползотворяване хумусният пласт 
на почвата, като не се допуска замърсяване или увреждане на почвата в съседните 
поземлени имоти както и извършване рекултивация на увредения терен; опазване 
качеството на атмосферния въздух. При транспорта на различните видове строителни 
материали, транспортните средства ще се пълнят под техния капацитет за недопускане 
на разливи по улиците и временните пътища. За предотвратяване на замърсяване с 
прах, строителната площадка периодично ще се почиства и освежава. Ще се 
осъществява постоянен контрол за почистване на превозните средства. За разтворите 
ще се използват инвентарни форми, зареждани поетапно с цел ограничаване 
разпиляването им и замърсяването на строителната площадка. При използване на тежка 
строителна механизация в района на обекта ще се внимава и съхранява съществуващата 
дървесна растителност и тревни площи. След приключване на строителния процес ако 
има засегнатите пътни настилки и тротоар то те ще бъдат възстановени от фирмата 
изпълнител.

Непосредствено след завършване на СМР/СРР на обекта ще се пристъпи към 
възстановителни работи, които ще обхващат: демонтаж на предпазната ограда, 
демонтиране на контейнерите за склад за материали, офис на ръководителите, 
изпълнителския персонал и химическа тоалетна.

За окончателното приемане на работите и въвеждане в експлоатация ще се 
извърши почистване на целия строителен участък 
по време на работите.

Изготвяне на екзекутивна документация
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След завършване на обособима част от СМР или по инструкция от страна на 
Строителния надзор, както и след приемането на Строежа с Протокол за приемане на 
СМР Изпълнителят е ще изготви и предаде на Строителния надзор за проверка 
Екзекутивна Документация. Екзекутивната Документация ще показва точните 
местоположения, размери и детайли на работите, както са изпълнени, както и всички 
разлики между изпълненото и проектната документация. Екзекутивната документация, 
отразява несъществените отклонения от съгласуваните проекти от Изпълнителя по 
смисъла на чл. 154 от ЗУТ. В случай, че няма разлики между изпълненото и проектната 
документация, копия от съответната документация, може да бъдат обозначени като 
Екзекутивна Документация.

Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително 
извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, 
лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически 
контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. 
Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху 
всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част 
от издадените строителни книжа

Изпълнителят ще предаде на Строителния надзор комплекта Екзекутивна 
Документация в необходимите екземпляри, заверена от проектантите и останалите 
страни, изброени в ЗУТ, преди (или като част от) искането си за издаване на 
констативен протокол образец 15 за цялостното приемане на СМР. Работите и техните 
части няма да бъдат считани за завършени, докато съответната Екзекутивна 
Документация не бъде представена на Строителния надзор. Окончателното плащане ще 
бъде в съответствие с показаното в Екзекутивната Документация.

Установяване на годността за приемане на строежа
След завършване на строеж “Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, 

ремонтно възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и ремонт ел. 
инсталацията и подмяна на осветителни тела в сградата на Читалище „Васил 
Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, 
поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417“ Възложителят, Проектантът, 
Строителят и Лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с 
който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни 
проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, 
ал. 1 и 2 и условията на сключения договор.

Констативният акт за установяване годността за приемане на строежа 
(приложение № 15) съдържа:

-  описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, 
екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на 
строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, 
протоколи, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни 
продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както 
и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността 
на изпълнението, и др.;
данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във 
вида при откриване на строителната площадка), включително описание на 
строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, ррито

,  \\\  ь  *.
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до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за 
въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя 
констативен протокол и др.;
доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни 
проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по 
чл. 169, ал. 1 - 3  ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които 
съставителите установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа 
от него.
Актът е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо 

строителен надзор.
С този акт се извършва предаването на строеж “Изпълнение на СМР за ремонт 

на покрив, ремонтно възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и ремонт 
ел. инсталацията и подмяна на осветителни тела в сградата на Читалище „Васил 
Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, 
поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417" и строителната документация от 
Строителя на Възложителя.

2.2. ЛИНЕЕН ГРАФИК

Линейният график е представен като приложение. Представлява диаграма на 
Гант. Линейният график изцяло отговаря на приложената Диаграма на работната ръка и 
на настоящата Работна програма.

3. КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ОСТАНАЛИТЕ 
УЧАСТНИЦИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС И ВЪТРЕШ ЕН 
КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.1.ОПИСАНИ Е НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С РАЗЛИЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ 
В ПРОЦЕСА

Основните участници в строителния процес са:
• Възложителя;
• Строителния надзор;
• Проектанта;
• Строителя.

За реализиране проекта е необходимо представителите на Възложителя, 
Надзора, Проектанта и Строителя да работят в екипност. Трябва да е налице 
сътрудничество и координираност на действията им. Комуникацията с всички 
заинтересовани страни, ще се осъществява писмено или на работни срещи, които ще се 
протоколират.

Възложителят и лицето, упражняващи инвеститорски контрол, имат право да 
дават нареждания, целящи да обезпечат качественото и срочно изпълнение на 
договорните задължения. Възложителят в рамките на своите права упражнява цялостен
и непрекъснат контрол при изпълнение на работите и при необходимост и по 
усмотрение да упражнява лабораторен контрол на влаганите материали и качествот<? 
извършените работи. Във всички случаи това право на Възлов
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нарушава нормалния производствен процес на Изпълнителя. Възложителя оказва 
необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и 
осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

Строителен надзор
Строителния надзор се наема от Възложителя, но се очаква да действа 

независимо и безпристрастно. Той е един от най-важните фактори, определящи 
правилното и справедливо прилагане на условията на договор и следи за извършване 
на строителството съгласно Нормативните документи в РБългария, одобряване на 
решения, инспекция на работите, указания на изпълнителите, изискване на 
информация, предлагане на промени, проби при строителството, актуване на плащания.

Предписанията и заповедите на Надзора, вписани в заповедната книга са 
задължителни. Надзора разрешава споровете, възникнали при съставяне на актове или 
протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата 
нормативна уредба по проектиране и строителство, и за спазване на изискванията по 
чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа.

Проектант
Проектантът разработва технически проект, включително необходимите 

работни детайли за нуждите на обновяването
Проектанта изпълнява авторски надзор и при необходимост разработва детайли 

в хода на строителството

Строител
Ние като потенциален Изпълнител гарантираме, че ще изпълним качествено, в 

технологична последователност и в договорения срок работите - предмет на 
обществената поръчка, като спазваме изискванията на проектантските, строителните, 
техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности. 
Ще съхраняваме и опазваме строителните материали и изпълнените строителни работи 
по време на строителството, до приемането на обекта и предаването му на Възложителя 
почистен и годен за експлоатация.

Изпълнителят осигурява:
1. Извършването на СМР в технологична последователност съгласно 

инвестиционния проект и сроковете, определени в линейния календарен график.
2. При необходимост изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди , 

образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретните условия.
3. Възможност за инвеститорски и авторски контрол от страна на проектанта.
4. Предприема съответните предпазни мерки за защита на работещите 

рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност 
укрепващата конструкция.

5. Организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието 
на безопасността и здравето на работещите.

6. Писмено определя в длъжностни характеристики
ръководители, бригадири и

от
на

отговорните лица (технически 
организационна схема между тях.

задълженията 
ДР-),

15



7. Предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити 
работни места при неблагоприятни климатични условия.

8. Отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в 
резултат от извършване на СМР.

9. Определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ 
за борба с бедствията, авариите и пожарите и за евакуация.

10. Упражняване на система за осигуряване на качеството, за да докаже 
съответствието с изискванията на договора;

За приемането на обекта, Участникът ще предаде на Консултанта (Възложителя) 
необходимата документация в съответствие с нормативните изисквания: екзекутивни 
чертежи, протоколи съгласно Наредба №3 на ЗУТ, сертификати и декларации за
съответствие за вложените материали, резултати от извършени проби и изпитвания и 
Др*

Добрата комуникация между участниците в строителния процес е от особено 
важно значение при изпълнението на поръчката. За тази цел ще бъдат осъществени:

• Ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички
заинтересовани страни в рамките на проекта;

• Добро сътрудничество и координация на действията между Възложител и 
Изпълнител;

• Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните 
заинтересовани страни;

• Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение 
на предвидените дейности;

Добрите взаимоотношения на Изпълнителя с Възложителя, Строителния надзор 
(Консултанта) и Проектанта (Авторския надзор) на обекта, ще спомогнат за:

• Съгласуване на действията на страните за успешно решаване на 
възникналите проблеми;

• Съдействие от страна на Изпълнителя за решаване на проектни въпроси;
• Съдействие от страна на Възложителя за съгласуване на дейностите на 

Изпълнителя с различни институции;
• Оперативна размяна на информация между страните за безпроблемно 

изпълнение на строителните дейности;

3.2.СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ НА ОБЕКТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предложението ни за изпълнение на изискванията на Възложителя, заложени в 
техническата спецификация са чрез изпълнение на конкретни дейности, формулирани 
като задачи по следният начин:

Задача 1: Провежда се първа среща с екипите на Възложителя, Изпълнителя и 
Надзора отговорни за изпълнението на обекта. Целта на тази среща е преди всичко 
административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране на 
изискванията, представяне на документи изисквани от Изпълнителя преди да започне 
работа, доставки на основно оборудване и приоритети, строителни процедури и всеки 
специфичен и уникален критерий, който трябва да се спазва и д ' '

16



обсъдят: Планът за действие, отговорниците за неговото изпълнение, ще се обсъди 
актуализирания график по изпълнение на обекта, съобразно подписания договор за 
изпълнение на строителните работи, ще се приемат правила за наблюдение и отчитане 
определят се начините и средствата за събиране на информация

Задача 2: Представяне на съответните образци на документи, които 
Изпълнителят следва да попълва и подготвя във връзка с изпълнението на обекта.

В Г,амките на Задача 2, ще се уточнят всички необходими образци на документи, 
контролни листи, отчети и т.н., които са необходими във връзка с документирането на
л — ° На °беКТа’ съгласно изискванията на програмата, мониторинг и 
д кладване, верификации, оценка на изпълнението на обекта; администриране и 
докладване на нередности. р ране и

ин_ 3аДаЧа 3: Раб0ТНИ Срещи по време на строителството -  провеждат се наинтервали от една седмица.
На Редовните срещи трябва да присъстват следните страни: Възложителя 

Надзора, Изпълнителя и при необходимост Проектанта. Ще се дискутират: ’
• Поставените, но неразрешени въпроси от предишните срещи;
• Напредъка по строителството от края на последната среща;
• Всички потенциални проблеми, които възникват и биха възникнали в 

хода на строителството; Ще се обсъждат адекватни решения за тях.
на работа36^ 6™  ** уСТаНОвени пРоблеми, които затрудняват планирания ход

• Изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността 
в спецификациите, проектите и останалите документи по договора;

•Разработване на мерки, с цел преодоляване на затрудненията;
• Планираният обем работа за следващия работен период;
• Качеството на строителните и монтажни работи, които са извършени;
• Безопасност и сигурност на обекта;

Други срещи
Когато е необходимо ще се организират други срещи 

Възложителя или Изпълнителя. - по искане на

Задача 4: Подготовка на документите във връзка с докладване на изпълнението 
на ооекта.
и,  За отчитане напредъка на обекта и отразяване реалния ход на строителството се 
изготвят Документите във връзка с докладване на изпълнението на обекта. Изготвят се 
ежеседмични доклади за напредъка по изпълнението на обекта (докладване на 
изпълнението на обекта) - Докладите за напредък съдържат пълна информация за 
всички аспекти от изпълнението на обекта в рамките на периода на докладване.

Ще представяме на Надзора и Възложителя за одобрение Отчет за хода на 
изпълнение на договора, в т.ч. и СМР, извършени през предходната седмица. Отчетът 
съдържа още информация относно въздействието на извършените работи върху 
графика за оставащите дейности, включително всички промени в .последователността 
на тяхното изпълнение, както и информация относно събитая, криxq се.очаква( |ю
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настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху 
качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на СМР.

Доклади за установени нередности в рамките на изпълнението на 
строителството -  съставят се за всяка седмица в случай на разкрити нередности.

Съставяне на отчети за действително-извършените СМР.
Задача 5: Съставяне на актове по време на строителството;
При изпълнението на строежа се съставят и всички необходими актове съгласно 

изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни 
и монтажни работи, не посочени в НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003г.

Задача 6: Реализация на ежедневните дейности, свързани с организацията и 
управлението на изпълнението на договора.

В рамките на дейност 6, Изпълнителят осъществява ежедневните дейности, 
свързани с изпълнение на договора, включително:

- осигурява възможност за извършване на проверки на място от страна на 
Възложителя;

- осигурява възможност за авторски надзор от страна на проектанта;
- осигурява възможност за контрол от строителния надзор;
- извършване на документални проверки, включително проверки на фактури и 

други док^енти с еквивалентна доказателствена стойност.

Задача 7: Измерване на извършените СМР и уточняване на протоколите за 
установяване на извършената работа (акт обр. 19).

Работите се измерват в единици както е посочено в позициите на договорните 
Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)

Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка 
включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно 
текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с 
всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

• Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите
и нови видове работи.
Количествата посочени в Количествено-стойностната сметка са предварителни 

количества и няма да бъдат приемани като действителни количества изпълнени работи 
от изпълнш еля при работата му по договора. Количествата на извършените работи при 
изпълнението на строителството по този договор ще бъдат измерените действително 
извършени в процеса на изпълнение на договора количества.

Представители на Възложителя и техническия ръководител ще определят чрез 
измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността 
на тези количества работи ще бъде изплатена на изпълнителя в съответствие с 
условията на договора. Изпълнителят и Възложителят са длъжни да осигурят свои 
представители за извършване на измерванията. За датата и часа на измерването 
Възложителят и Изпълнителят ще се уточняват предварително.

При изпълнението на договора може да се налага и:------------- 1 ^
от отделните работи, които надвишават количествата в i

• Мерни единици
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сметка, необходими са за нормалното продължаване на работите по договора и не са по 
вина на изпълнителя.

Както и изпълнението на допълнителни видове работи на обекта (извънредни и 
непредвидени дейности), които са необходими за изпълнението на договора и не са по 
вина на Изпълнителя.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове 
строително-монтажни работи ще става след съгласуване и одобрение от Възложителя.

•Документи по измерването на извършените видове работи.
След измерването, количествата на извършените работи се доказват със 

следните документи:
- Актове за скрити работи;

- Подробна количествена сметка за изпълнените работи;
- Копия от заповедите в заповедната книга на обекта;
- При необходимост се представят копия от проектната документация 

/чертежите/ с нагледно отбелязани извършените работи (при необходимост);
- Снимков материал; ’
- Други съгласно изискванията на програмата;
Формата на документите -  ПКС и други съгласно изискванията на програмата се 

уточнява с Възложителя.

Задача 8. Документални верификации (проверки) се извършват върху 100% 
разходооправдателни документи.

При верификацията ще се проверява:
- дали съответният документ е представен в оригинал (ако се изисква) или е 

заверен с Вярно с оригинала, подпис и печат;
- натичието на всички необходими реквизити -  наименование и номер на 

документа; дата на издаване; наименование, адрес, ЕИК (БУЛСТАТ) и номер по 
националния данъчен регистър на издателя и получателя; предмет, количество и 
стойностно изражение на стопанската операция; ДДС, начислен на отделен ред; име, 
фамилия и подпис на съставителя;

- точност и съответствие на документа с договора;
- дали е посочено името и номера на проекта, за който той се отнася;
- дали съдържа само допустими разходи;
- не са установени нередности, свързани със стопанската операция;
- наличие на документите съгласно Правилник за изпълнение и предаване на 

СМР, в съответствие с Наредба 2/2003г. и Наредба 3/2003г
Задача 9: Подготовка на документите във връзка с окончателното изпълнение на 

строителството и окончателното предаванена обекта.
След завършване на всички включени в обхвата на договора работи и 

предпускови операции, Изпълнителят поканва Възложителя да направи оглед и да 
приеме извършената работа и за съставяне на констативен акт образец № 15 от Наредба 
№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Договорът ще се счита изпълнен с подписването на Протокол образец 15 за 
предаването на обекта от Изпълнителя и приемането му от Възложителя. ”

Възложителят, Проектантът, Изпълнителят и лицето, упражняващо егрк^елен 
надзор, съставят констативен акт Образец 15, с който удостоверява!5, че с! 
изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверена
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документация /ако има такава/, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 и 
условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно 
проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва 
и предаването на строежа от Изпълнителя на Възложителя.

„ Предаването на изпълнената работа се извършва с констативен протокол, в 
които се описва извършената работа: количество СМР, качество и стойността на 
извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, както и дали е 
спазен срокът за изпълнение на настоящия договор. Обектът се счита окончателно 
предаден на Възложителя с подписването на протокол за приемане на работата 
съгласно нормативните изисквания на ЗУТ.

Окончателно окомплектоване и предаване на документите на Възложителя 
които са необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнителя ще указва 
съдействие при подготовкатата и окомплектоването на документите, които са
необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. При приемането на обекта ще се 
проверяват:

• Констативен акт за установяване годността на строежа;
• Заповедна книга на строежа;
• Актове по време на строителството;
• Протоколи от проведените изпитвания;
• Документите за удостоверено съответствие на всички вложени продукти със 

съществените изисквания към тях;
• Екзекутивна документация
• Документът от Агенцията по кадастъра за геодезично заснет и обект в 

подземния кадастър (в случай, че се налага и е задължение на Възложителя);

З.З.ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА НАЧИНИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ МЕЖДУ ЕКСПЕРТИТЕ ВЪВ 
ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ

За управление на проекта ще бъде сформиран екип от инженерно-технически 
лица, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи 
на спецификата на поръчката в следния състав:

• Ръководител обект: Осъществява Организацията по изпълнението на 
договора. Ръководи изпълнението на дейностите по Договора. 
Осъществява непосредственото оперативно-стопанско, техническо и 
административно ръководство на строителния обект. Следи за точното 
изпълнение на проектната документация, за спазване на изискванията на 
Възложителя, описани в Техническото задание, и да не допуска 
отклонения от тях. Следи за точното спазване на Техническото 
предложение - организацията и технологията на строителство, 
механизация, материали. Участва в изработване на пълни и точни 
проектно-сметни документации.
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съставянето на отчетните документи към Възложителя. Оформя документите 
необходими за актуване и разплащане на изпълненото строителство.

Комуникира пряко с Ръководител на обекта - представител на Възложителя, 
оси отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или неточно подадена 

информация.
пл/td * _Технически Ръководител на обекта: Ръководи пряко изпълнението на 

на обекта съгласно нормативната уредба и прилаганите технологии. Организира и 
отговаря за изпълнение на задачите, ритмичността на строителството, качеството и 
ефективното използване на суровините, материалите, основните и оборотни фондове и 
човешката сила.

Изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ, пряко участва 
при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира 
тяхното прилагане. Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни 
технологии и проекти, провежда инструктаж по ЗБУТ на работниците и незабавно 
оведомява преките си ръководители за злополуки и аварии на строителната площадка

Контролира:
- планирането и безопасното извършване на демонтажните и монтажни дейности 

при предприемане на подходящи предпазни мерки;
- правилното провеждане на строителния процес и съхранение на строителни 

материали и изделия.
Осигурява:

прекратяване на работата и извежда всички лица на строителната площадка 
когато има сериозна или непосредствена опасност при аварии;

- ред и чистота на работното място и строителните площадки,за които отговаря
Определя: '
- работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни 

машини и механизация на строителната площадка;
- лице, което да контролира изправността, правилната експлатация,подръжката и 

ремонта на работното оборудване.
Съвместно с Ръководителя на обекта следи за навременно изпълнение на обекта. 

Участвува в организирането и регулирането на строителния процес. Подробно проучва 
ПСД и инвестиционните проекти. Подготвя заявките за материали, механизация, 
работна сила. Контролира правилното подреждане и съхранение на строителните 
материали. Води ежедневен дневник за състоянието на обекта.

Своевременно съставя актове на всички извършени работи, съставянето на 
отчетните документи към Възложителя, участва в изработката на екзекутивната 
документация. Участва в изготвянето на документи за приемателни комисии и при 
необходимост взема участие в тях.

Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или неточно подадена 
информация.

Специалист контрол по качество: Ръководи пряко и организира 
внедряването и поддържането на Система за управление на качеството, 
съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008; Методическа проверка 
(одитиране) на функционирането на производствените процеси в 
дружеството; Отговаря за качеството на организация на Техническото 
обслужване. Носи отговорност за настъпили вреди от несврб1ременно
или неточно подадена информация. Извършв; ;вото на
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строителството и на материалите доставяни на обекта. Извършва входящ 
контрол на материали, суровини и изделия.

изисквания’1’™ ИВ « Т ФИКаиИЯпа "а членовете на = съобразно техническите
ангажиране ня “  ителя' В _допълнение Участникът декларира готовност са 
тем ^Х Г обласга  Р°“ Неключови експеР™- за да бъдат покрити всички

на р и с к Г н Г ™ : ^ ” : ™ ”  РеСУРС’ Не°бХ0ДИМ М ~

изисква0™ ^ '™ '11’™” 0 ^  еКЯ"а за “ "мнение на задачите е извършено, съгласно
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В. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ  
СМР

1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СМР, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ,
ВЪЗПРИЕТИТЕ СТРОИТЕЛНИ МЕТОДИ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ
НОРМ И И СТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО

Настоящата разработка - организационен план има задача да осигури пълна 
представа за провеждането на строителния производствен процес на обект 
“Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, ремонтно възстановителни работи на 
2-ри етаж включващи и ремонт ел. инсталацията и подмяна на осветителни тела в 
сградата на Читалище „Васил Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, 
Бул. „Самоковско шосе“ № 53, поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417" по 
площадката от деня на съставянето на протокол обр. 2 до деня на съставянето на 
констативен акт обр. 15. Тази пълна представа е необходима и е насочена към 
възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по изпълнение на 
строителството. При анализите и при формулиране на решенията в организационен 
план са взети предвид броят и специализацията на участниците изпълнители; приетите 
принципи за координация; възможностите за изграждане на комуникационни мрежи; 
възможностите за финансиране и изграждане на временното строителство.

Познавайки добре инвестиционните проекти за изпълнение на строежа, 
инженерно-техническия персонал на Изпълнителя, в съответствие с добрите 
строителни практики и големия си опит е определил последователността на 
строителните процеси, което е и надлежно отразено в приложения Линеен график.

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на 
Закона за устройството и територията (ЗУТ).

Основните видове работи предмет на поръчката започват да се изпълняват след 
издаване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 
строителна линия и ниво. Ние се задължаваме да набавим всички необходими 
документи и разрешителни, които се изискват от Изпълнителя за попълването на 
горепосочения Протокол.

1.1.ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Познавайки добре проектите за изпълнение на строежа, инженерно-техническия 
персонал на Изпълнителя, в съответствие с добрите строителни практики и големия си 
опит е определил последователността на строителните процеси, което е и надлежно 
отразено в приложения Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката.

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на 
Закона за устройството и територията (ЗУТ).

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СМР ОТРАЗЕНА В ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
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Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката е разработен с цел да се 
реализира обекта на поръчката в оптимален срок с оптимални количества ресурси - 
труд, механизация при спазване на всички нормативни актове по безопасност на труда 
за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

График за изпълнение на предмета на поръчката е изготвен след прецизиране на 
организационните решения, уточнени технологии на изпълнение, списък на видовете 
работи, разход на труд и времетраене на видовете работи. Разработен е да позволява 

извъРшване на няколко основни технологични потока на обект. 
LMP/CPP по разлините части (Конструктивна, Архитектурна, ВиК, Електро, ОВ 

ожароизвестяване) на обекта ще се извършват паралелно -  всеки обект разполага с 
екип е необходимите работници за извършване на необходимите работи.

При изпълнението на графика ще се изпълняват мероприятията, предвидени в 
организационния план. F м

Този график е съставен въз основа на Техническото задание и подлежи при 
необходимост на актуализация, детайлизация и конкретизация от изпълнителя Всяка 
промяна в трафика за изпълнение на видовете работи (по дати, обеми или технологии) 
ще предизвиква (ще налага) промяна в организационните решения и обратно Това 
съобразяване ще бъде задължение на ръководителя на строежа, техническия 
ръководител и на координатора по безопасност и здраве. Всяко налагащо се изменение 
на сроковете и броя на работниците в този график ще трябва да се отразява съобразно 
чл. 11, точка 3 от Наредба № 2.

Графика за изпълнение на предмета на поръчката съдържа времевото 
разпределение на всички дейности, включително отразява и тяхната продължителност 
Предложеният линеен график отразява всички посочени в Техническото задание

Срок за изпълнение на СМР
Срокът за изпълнение на СМР е 15 календарни дни.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ, МОБИЛИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

mm ПрИ разработката на плана за организация са направени необходимите 
исления -.а ресурсна обезпеченост на обекта в процеса на изпълнението му, това се

и ** КЛЮЧСВ Момевт от цялата Дейност по организиране на строителния процес 
изчислението^ необходимите ресурси е основна предпоставка за съставяне на реален 
график, а графикът служи за много неща и преди всичко за планиране на времето за 
контрол по темпа на изпълнението и за реализиране на междинните плащания. Всяка
п Г п п е 1 1 ГРаФГ а ^  ИЗПЪчЛнение на виДОвете работи (по дати, обеми или технологии), 
щ предизвика (ще налага) промяна в организационните решения и ще бъде отразена 
писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга.
опит Из™Слението на необходимите ресурси е направено на база нашия предишен 

ит и при използването на програмен продукт “Gaudy Project”. Щ  базата на тези 
изчисления е определена необходимостта от работна ръка на строителната ' л
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както като количество, така и по специалности. По същият начин са определени 
количествата и видовете материали, строителна механизация и оборудване.

В Графика е посочено разпределението на работните екипи и механизираните 
звена във времето по етапите на строителство.

2.1.ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ - МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОТО 
ОБОРУДВАНЕ

Изпълнителят разполага с техническо оборудване и машини, които ще бъдат на 
разположение и чрез които ще се обезпечи ресурсно изпълнението на текущата 
поръчка. Броят и видът на машините е такъв, че да подсигури необходимата заетост на 
механизацията в работния процес. Предвидено е оптималното им използване при 
възложените СМР за различните часттите на проекта, без да се получава натрупване 
или недостиг.

При изпълнението ще се спазват технологичните указания от проектните 
технически спецификации и приложените по тях инструкции по БЗ за съответните 
видове работи.

2.2.ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Фирмата разполага с персонал с необходимите технически възможности - 
квалифициран и опитен. При подписване на договора, ще бъде представен списък с 
имената на отделните специалисти и техните телефони за контакти.

Изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СМР притежава 
необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще 
извършват.

Технически лииа
При разработване на графика са използвани сметни норми -  СЕК, УСН, ТНС, 

актуални СМР и фирмени норми В нормавремената са включени всички подготвителни 
и съпътставащи операции. При съставяне на графика е извършена преценка за 
съвместяване едновременно на няколко звена за един и същ вид работа.

Изготвянето на линейния график е съобразен с приложената спецификация за 
броя и квалификацията на работниците и служителите.

Работниците, които ще участват в строителния процес са правоспособни и 
подготвени за извършваната работа. Броят на работниците, заети в строителството, се 
определят по показатели въз основа на средна годишна заработка на 1 работник. В
графика са определени броя на работниците и времето за изпълнение на 
строителството.

Работните звена ще бъдат групирани в екипи.
Обособени са шест самостоятелни работни екипа, които са разпределени да 

извършват СМР обекта.

Съставът на екипите е възможно да варира, тъй като при 
отделните участъци се налагат определени промени (евентуалн 
намаляване броя на заетите работници и механизация).

'аботата
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При подписване на договора, ще бъде представен списък с имената на 
специалистите и тяхните телефони за контакти.

Изготвянето на Линейния график е съобразен с посочените лица, които ще 
работят на обекта.

Въпросите, свързани с подготовката на персонала са правно регламентирани в 
Кодекса на труда (чл.281) и Наредба №3 от 14.05.1996г на МТСГ и M3 за инструктажа 
на работниците.

Ще се провеждат няколко вида инструктаж:
1. Начален - в деня на постъпване на работа
2. Ежедневен — ежедневно според вида на извършваната дейност
3. На работното място — при започване на обекта
4. Периодичен инструктаж — не по-рядко от един път на три месеца
5. Извънреден -  по предписания от контролни органи, по преценка на прекия 

ръководител, при отсъстване от работа повече от 45 календарни дни, при промяна на 
технологичния процес, при констатирани груби нарушения, след всяка трудова 
злополука, пожар, авария, природно бедствие.

Те се документират в книга за инструктаж.

С. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
СТРОИТЕЛСТВОТО

1. МЕТОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ

Строителното производство е принципно различно от повечето останали 
производства и следователно организирането на това производство се осъществява по 
по-особени принципи. Отчитайки този факт, както и видовете СМР предвидени в 
количествените сметки по съответните части на настоящия проект, Екипът на 
Изпълнителя е разработил строително предложение, включващо адекватни 
мероприятия и организация за изпълнение на поръчката с предмет: “Изпълнение на 
СМР за ремонт на покрив, ремонтно възстановителни работи на 2-ри етаж 
включващи и ремонт ел. инсталацията и подмяна на осветителни тела в сградата 
на Читалище „Васил Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. 
„Самоковско шосе“ № 53, поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417”. При 
организацията и изпълнението на строежа ще се обособят и подредят групи от 
мероприятия и действия, чрез които ще се реализира строежът в оптимален срок, с 
оптимални количества ресурси при спазване на определени задължителни правила, 
включително правилата за ЗБУТ. При всички случаи при спазването на правилата е 
задължително да се постигнат и удовлетворят условията в чл. 169 от ЗУТ.

Изпълнителят ще положи всички усилия и ще използва всички предоставени му 
от закона механизми за гарантиране изпълнението на Договора за възлагане на 
общественат поръчка за строителство на обект “Изпълнение на СМР за ремонт на 
покрив, ремонтно възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и ремонт ел. 
инсталацията и подмяна на осветителни тела в сградата на Читалище „Васил 
Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ Х* 53, 
поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417" *
определения бюджет.
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Основните дейности, които ще бъдат извършени от Изпълнителя:
«Извършване на предвидените в проекта и техническото задание видове и 

обеми СМР при гарантирано прилагане на действащите нормативните 
изисквания и завършване на обекта в срок;

• Изготвяне съвместно със Строителния надзор на актове по време на 
строителството на обекта, съгласно изискванията на Наредба No. 3 от 
31.07.2003г.;

• Подготвяне на документацията за приемане и въвеждане в 
еклсплоатация, съгласно изискванията на ЗУТ;

• Опазване на околната страна по време на строежа;
Съответно резултатите, които се постигат с реализацията на горепосочените 

дейности са:
«Качествено строителство в съответствие с техническата спецификация 

на обекта и заложените в нея стандарти, наредби и други нормативни 
документи;

• Изготвена документация, която се изисква от българското 
законодателство за държавно приемане на обекта и въвеждане в експлоатация;

• Изпълнение на изискванията за опазване на околната среда.

Изпълнителят разполага с гъвкава система на организация и изпълнение на 
обекта, което ще ни позволи осигуряване на по-висока производителност на труда, 
намаляване на срока за изпълнение, както и високо качество и надеждно гаранционно 
осигуряване на обекта.

За обекта сме разработили необходимата организация, имайки предвид неговата 
специфика:

• Определени са основните организационни решения;
• Определени са основните технологични решения при изпълнението на 

строежа;
• Изчислени са необходимите ресурси за изпълнение на

организационните и технологични решения;
•Разработени са варианти за евентуално коригиращи действия в хода на 

изпълнение на строителството на организационните и технологични решения, в 
зависимост от необходимите ресурси и възможностите за осигуряването им;

•Разработен е график при оптимално използване на ресурси и време;
• Разработени са мероприятия за осигуряване безпрепятственото 

изпълнение на видовете СМР на обекта.

За постигане на успешно изпълнение на Договора за възлагане на обществената 
поръчка за строителство на обект “Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, 
ремонтно възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и ремонт ел. 
инсталацията и подмяна на осветителни тела в сградата на Читалище „Васил 
Левски , гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, 
поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417", Изпълнителя ще направи 
необходимото като: . . ^  г •

• Използва своя значителен опит от изграждането нй^обеКти с подо! 
характер; х  ^
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• Определи методология за осигуряване успешен ход на работите, като 
оцени основните влияещи фактори, по-важни от които са:

- Обхват на поръчката на Възложителя (в случая изпълнение на строителни 
и монтажни работи по проект на Възложителя);

- Обем и характер на видовете работи;
Изисквания на проектната документация и техническите спецификации;

- Физически условия за изпълнение на работите (инженерно-геоложки и 
хидрогеоложки условия, климатични условия и др.);

- Изисквания на Възложителя (срок за завършване, последователност на 
изпълнението, коструктивни и технически изисквания, изисквания за 
прилагане на определени материали и др.);

- Съобразяване със специални условия в района на строителството;
- Възможности за организиране на обектова строителна база и за 

разгръщане на строителната дейност на Изпълнителя.
За разглеждания обект горните условия и предпоставки са еднозначно 

определени и ще намерят отражение при използваните методи:
• Ще бъДат предоставени работни проекти за предмета на поръчката. За 

изпълнението на същите ще се осигурят съвременни технически средства 
и технологии;

• За изпълнението на поръчката, Изпълнителя ще създаде подходяща 
организация, която строго ще спазва;

• Ще се съобразява с необходимата технологична последователност за 
изпълнение на отделните участъци;

• Ще се осигури организиране на подходяща строителна база;
• Предложеният срок за изпълнение на строителните и монтажни работи 

ще наложи едновременна работа по някои от частите на проекта, 
респективно осигуряването на обекта със значителен брой строителни 
машини и квалифицирани работници.

Основно условие при подготовката на строителството е осигуряването на 
подходяща организация за изпълнение на работите, отговаряща на изисванията на 
Възложителя. За целта Изпълнителя ще гарантира:

• Съобразяване на строителните работи е условията на работа 
(преминаване на пътища, съществуващи тръбопроводи, съществуващи 
сгради и други съоръжения);

• Спазване работните проекти, които ще бъдат предоставени от 
Възложителя;

• Спазване на качествените изисквания при изпълнението на обекта;
• Съответствие на изпълнението и завършването на работите с 

последователността и сроковете в строителния график;
• Ползване на съвременни методи за изпълнение на строителните и 

монтажните работи;
Непрекъснат контрол на качеството -  за гарантиране на недопускане 
некачествено строителство и забавяне на работите, поради отстраняване 
на некачествено изпълнени работи;
Отстраняване на скрити дефекти пр 
такива).
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За изпълнение на горните условия, Изпълнителя ще обезпечи необходимите 
ресурси от:

• Високо квалифицирано техническо ръководство;
• Необходимият брой квалифицирани работници;
• Качествени материали;
• Съвременна строителна механизация;
• Контрол на изпълняваните работи относно качеството, спазване на 

проектите и на строителния график;
Изпълнителят ще доставя необходимите материали и оборудване съобразно 

хода на строителството.
За отделните видове работи ще бъде осигурявана подходяща механизация, с 

необходимата производителност.
Работите ще бъдат извършвани от работници с подходящата квалификация, 

притежаващи необходимите документи и сертификати.
За всеки отделен вид работа ще бъдат предварително изяснявани следните 

въпроси:
- Дата на започване и завършване;
- Подробно описание на технологичните операции и последователността 

на изпълнението им;
- Осигурена работна ръка с квалификация, съответстваща на 

изпълняваните работи;
- Осигурени материали и съответствието им с техническите спецификации 

и нормативни изисквания;
- Използвана механизация с данни и характеристики на отделните машини 

и уреди;
- Начини на изпитания и контрол;
- Документиране на изпълняваните работи съгласно техническите 

спецификации и Наредба 3 на МРРБ;
- Фото документация;

Всички работи ще започват с организационна и подготвителна дейност.
Посочените по-горе подходи и методи гарантират по-бързо и същеврененно 

качествено изпълнение на поръчката.
Като резултат от цялостната дейност на Изпълнителя по изпълнение на 

поръчката, ще бъде релизиран “Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, 
ремонтно възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и ремонт ел. 
инсталацията и подмяна на осветителни тела в сградата на Читалище „Васил 
Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв, Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, 
поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417", съгласно всички правила и 
нормативи.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕННОТО И СЪЩИНСКОТО 
СТРОИТЕЛСТВО (СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН СЪС 
СХЕМИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ)

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕННОТО СТРОИТЕЛСТВО

За изпълнение на строителството Участникът ще организира временна 
строителна база, която ще обхваща:

- Централна строителна база;
- Не се предвижда подвижна помощна база;
- Работна база на Изпълнителя.

Централната строителна база ще обслужва ръководството на обекта, Надзора и 
при необходимост, представители на Възложителя. Тя ще бъде разположена на терена 
определен от Възложителя, съгласно Проекта по част ПБЗ. Теренът трябва да бъде 
подходящ за разполагане на необходимите контейнери и помощни съоръжения.

Участникът ще осигури денонощна охрана, както на строителната база, така и на 
строителната площадка.

Ще бъдат монтирани информационни табели съгласно изискванията на ЗУТ и на

к Г с “ ^На1зорТВеГе "  Ф°РМ1ЪТ "  ТабеЛИте Ще б№ Т «
Временно водоснабдяване, ел.захранване, санитарни възли:
Елекгро-, ВиК захранване по време на строителството ще се вземат от наличните 

в имота електро, водопроводна канализационна мрежи, като се монтират на подходящо 
място, водомерна шахта с временна чешма и временно ел.табло с електромер за 
захранваие на строителни машини и осветителните тела (7 бр. прожектори с мощност 

U W с л.л.), инсталирани за работа в тъмната част на деня и за охрана на обекта. В 
строителния ситуационен план е посочено местоположението на ел. таблото и 
водомерната шахта за захранване на обекта с вода и ел. енергия, както и прожекторите 
и другите строителни машини и съоръжения.

х„„„ческ""„Т™ иВ13ЛИ: ^  Ч ™ "  “  "еРС°НаЛа Ие 6№ T °СИГ̂ еНИ У * ™ ц „  и

Е2.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСНОВНОТО СТРОИТЕЛСТВО

тРУип™ЗПЪЛНеНИеТ0 На СМР на основното строителство изисква определена
к о н З Г 4™ ПОСЛедователност на Работите, която е различна за всяка от тях. Зависи от 
конкретните технически и технологични решения.

Линеиния график за изпълнение на дейностите е базиран на технологичната 
последователност за изпълнение на проекта. В приложения линеен график са обхванати 
последователността на дейностите и времето за започване и зав ъ р ш в! на отделни™
У Ч с1с1Ъ Ц Й .

„  ЛИНеИНИЯ график за изпълнение на дейностите представлява работна програма 
за изпълнението на всички дейности и поддейности, съгласно техническата 
спецификация. Състои се от две части -  таблична и графична.

В табличната част се съдържа информация за:
- Наименованието на етапите и дейностите.
- Мярка и количество;
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- Продължителност;
- Относителна дата за начало;
- Относителна дата за край;

г  . С1Роителни работници -  брой (брой на работниците в звеното и брой звена)- 
рафика представя последователността и продължителността на предлаганите 

дейност,, включително предвиденото време за подготвителни дейности ™ Г в е  за 
завършване „а отделните етапи „а СМР, общо времетраене на Ш Р доставки  на 
материали и взаимовръзка между отделните дейности.

Съгласно разпределението на екипите в график са разработени
- Диаграма на работната ръка;

, Л упрлС™ 1 я ^ Нпрн1,,ТГКШНИЯ КОН" ' ОЛ' КОЙТО ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЩЕ " ПР АЖНЯВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

управле™ ;\ТпР; ; “ Г „ Г и ^ Г а :еНИе ГаРаНТИРа еФ~ °  Ф“ «ра“  и
1.
2.
3.
4.
5.

Наличието на актуални документи -  вътрешни и външни- 
аботната среда, удовлетворяваща участниците в процеса- 

Наблюдеиие на процесите чрез механизма на вътрешни одати; 
Управление на инфраструктурата;
Оценка на аспектите на околната среда и програми за тяхнотоуправление;

мероприятия з^негово^снижаване- здравословни » ^оп асн и  условия „а зрУД „

с-фани вклю чите™ о^а,^изи^не на удовлетюренотан^юитентите- 3аинтересовани

в периодични доклади. Информацията, събрана при м он^врЯ К Гй обобщава1
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Относно методиката за технологична съвместимост, ще се спазват изискванията 
на Възложителя и проектната документация, за което ще отговарят ръководителя на 
о екта и техническия ръководител. Те ще участват изцяло в строителния процес и ще 
съгласуват действията както помежду си, така и с представители на Възложителя, 
Надзора, 11роектанта и със всички заинтересовани страни.

Контролът /мониторингът/ има за цел да наблюдава и следи за качеството на 
изпълнение на предвидените дейности и спазването на сроковете на обекта също да 
следи и отчита възникналите проблеми и критични рискове по време на 
строителството. Предвиден е да се осъществява контрол в две направления:

Мониторинг на изпълнение на обекта:
-  първо направление: ще се извършва наблюдение за това дали се извършват 

правилно дейностите по обекта; правилно ли се оформят документите в хода на 
изпълнението на обекта; спазени ли са всички процедури по ЗУТ, действащите наредби 
и други нормативни актове в областта на строежите.

второ направление: ще се извършат текущи срещи и обсъждане от екипа на 
обекта за възникнали проблеми и рискове, които биха могли да нарушат сроковете за 
изпълнение на дейностите по проекта и качеството на тяхното изпълнение. Ще се 
правят съвместни регулярни срещи между Изпълнителя и експертите от Общината
които ще отговарят за изпълнението на проекта. За всяка среща ще се изготвят 
протоколи.

Информацията от тези две направления ще се представя от всички участници в 
екипа на обекта към Ръководителя на обекта, който периодично - ежемесечно ще 
подготвя доклади за напредъка на обекта към Управителя на Изпълнителя. Като при
необходимост ще предлага решения за възникнали проблеми в хода на изпълнение на 
дейностите.

Методика за съхранение и отчетност на проектната и строителна документация 
за всеки обект:

-  Като Строител ще направим Досие на обекта и в него ще съхраняваме всички 
документи, които остават за съхранение при Изпълнителя. Документите, които следва 
да се предоставят на Възложителя ще му се предадат по надлежен начин за съхранение.

-  По време на строителството и след приключването му всички строителни и 
проектни документи ще се съхраняват съгласно действащата на територията на 
Република България законова и нормативна уредба.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА 
НОРМАТИВНАТА БАЗА

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят 
ще спазва Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, 
свързани с дейностите по тази обществена поръчка:

Строителството ще се извърши съгласно Договорни условия за строителство за 
строителни и инженерни работи проектирани от Възложителя и описани в проекто
договора, разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове. При 
изпълнение на строителните и монтажни работи следва да се спазват действащите в

ългария нормативни документи по безопасност на труда включена в Рамкова 
директива 89/391/ЕИО, като:



- Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по 
неговото прилагане;

- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за управление на отпадъците;
- Наредба №4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите 

при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по 
отношение на шума, излъчван по време на строителството;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите 

злополуки;
- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 14.05.1996г за инструктаж на работниците и служителите по 

безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания по безопасност и 

опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 
работното място;

- Наредба № 4 от 02.08.1995г за знаци и сигналите за безопасност на труда и 
противопожарна охрана;

- Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване;

- Наредба № 12 от 30.12.2005г за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи.

- НАРЕДБА № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 16 от 31.05.1999г за физиологични норми и правила за ръчна работа 
с тежести;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в елекртически уредби на 
електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

- Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи и на съоръженията инсталациите и уредите за 
природен газ.

- Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 
водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 
от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.;

- Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на 
електрически уредби за ниско напрежение в сгради.

33



D. П РЕДЛО Ж ЕН И Е ОТНОСНО М ЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА  
КАЧЕСТВО ТО, ВКЛЮ ЧИ ТЕЛН О  ПРО Ц ЕДУРИ  ЗА КОНТРОЛ С 
ЦЕЛ КАЧЕСТВЕН ОТО  И НАВРЕМ ЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПОРЪЧКАТА

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО

Изпълнителят е сертифициран в съответствие с изискванията на 
международните стандарти ISO 9001:2008 -  Управление на качеството, ISO 14001• 2004 
-  Управление на околната среда, OHSAS 18001:2007 -  Управление на ЗБУТ, съответно 
във фирмите се управляват всички процеси и дейности, съгласно изброените по-горе 
международни стандарти, включително вътрешна комуникация и външна комуникация 
с всички заинтересовани страни.

Осигуряване на качество
Ръководството на Изпълнителя счита, че контрола на качеството, който трябва

да ъде прилаган при изпълнение на обекта е важна и отговорна задача и се ангажира 
да: “

• Създаде необходимите условия и организация за изпълнение на поръчката;
• Осигури необходимите ресурси;
• Строго спазване на нормативните документи;
• Лична отговорност на всички служители;
• Високо качество при извършване на всички дейности.

Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и 
на дейностите при изпълнението на поръчката.

Основен приоритет в политиката при изпълнение на строителния процес ще 
бъде грижата за задоволяване изискванията на техническия проект и Възложителя и 
постигане на отличен резултат при реализацията на проекта, покриване нормативните 
изисквания и изпълняване целите на проекта и постигане на отлични, устойчиви 
резултати посредством:

• осигуряване на необходимите ресурси, включително компетентен персонал и
инфраструктура; и

• детайлно планиране на строителството;
• прецизен подбор и оценка на доставчици и подизпълнители;
• процес на закупуване, осигуряващ съответствие на закупените продукти и 

услуги с определените предварително изисквания;
• внедряване на прозрачни процедури за контрол на процесите във фирмата

включващи ясни определения на отговорностите и изискванията към всеки участник в 
дадения процес; *

• контрол на несъответствията;
• бързи и ефективни коригиращи и превантивни действия;
• управление на документи и записи за всички процеси и действия

качеството. ’
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Ние като Изпълнител, ще доставим всички материали и съоръжения, 
необходими за изпълнение на обекта. Доставените от нас материали, ще отговарят на 
изискванията, заложени в проекта, цитираните нормативи и стандарти, ще бъдат 
съпроводени от сертификат и декларация за съответствие, съгласно Наредба за 
съществените изисквания и оценяване на съответствието на продуктите.

Количеството и видът на необходимите материали за обекта се определят от 
количествената сметка за видовете работи по разходни норми. За практическото 
проследяване на действителния разход ще се изготви вътрешнофирмен разчет.

За гарантиране качеството на материалите, които ще вложим при изпълнение 
строителството на обекта, стриктно ще работим съгласно утвърдената Процедура по 
качество за избор и оценка на доставчик, която по съответна методика определя 
критериите за избор на доставчик за адекватно обезпечаване на точно определените 
изисквания за конкретния обект, а именно: технически и проектни изисвания 
количество и срок на доставката. Ще ползваме услугите на утвърдени, легитимни 
доставчици, доказали своята коректност и качество на предоставяните продукти.

Неотклонно ще спазваме своята вътрешна утвърдена система за контрол при 
доставките на материали -  транспортирането, както и грижата за правилното им 
стопанисване и съхранение по време на строителството. Стриктно ще бъдат спазвани 
всички проектни и технически изисквания на производителите на материалите за 
транспортиране и съхранение.

При подготовката на офертата е извършен подбор на доставчици, по показател 
икономически най -  изгодна оферта. Оценката се извърши по следните показатели 
цена, технически харектеристики на материала/продукта, срок на доставка от датата на 
заявка). Преди започване на строителството ще се осъществи контакт с избраните 
контрагенти за последни уточнения и сключване на договори за доставка. В договора 
ще бъдат конкретизирани количествата със съотвените дати за доставка, съгласно 
разработен детайлен график за доставка.

Описание на контрола на качеството

Ще бъдат предприети конкретни мерки, с цел непрекъснат контрол на 
качеството по време на строителството

Основните направления на тази дейност са:
• Входящ контрол. Извършване на входящ контрол на строителни материали, 

използвани при производството на бетонни смеси, стоманобетонни изделия и 
конструкции. Вземане на проби при производството и на място при полагане, за 
установяване съответствието на физико-механичните показатели в лабораторни 
условия.

• Операционен и текущ технологичен контрол. Текущ контрол за установяване 
на съответствието на влагането в обекта на строителните материали и изделия с 
проектните и технологични изисквания, както и спазването на действащите нормативни 
изисквания за строителство и качество на изпълнението.

• Приемателен контрол. Издаване на протоколи за установяване на качеството
на изпълнените строителни работи и потвърждаване на данните от лабораторните 
изпитания. 1



Ключов момент за изпълнение на поръчката “Изпълнение на СМР за 
ремонт на покрив, ремонтно възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и 
ремонт ел. инсталацията и подмяна на осветителни тела в сградата на Читалище 
„Васил Левски“, гр. София, р-н „Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско 
шосе“ № 53, поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417" с особено голяма 
значимост е контрола на качеството на:

• материалите;
• транспортирането, складирането и съхранението на материалите;
• изпълнените СМР;
• съхранението на документацията.

Изпълнителят ще извърши всички необходими дейности в пълния им обем със 
собствени техника, персонал и средства, стриктно спазвайки проектната документация 
и нормативната база, а именно - Наредба № 2 от 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, Наредба № 3 от 2003 
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и др. нормативни 
документи За всички използвани материали ще се представят необходимите 
сертификата и/или декларации за съответствие, както и протоколи от лабораторни 
изпитвания, където е необходимо. Ще се спазват следните нормативни документи:

" Закон за националната стандартизация;
• Закон за техническите изисквания към продуктите;
• Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

строителните приета с ПМС № 230 от 2000 г.

2. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Строителните продукти, които ще се влагат в изграждането на обектите да 
отговарят на изискванията на чл. 5 и § 1 по смисъла на Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, определени в 
приложение № 1, приета с постановление № 230 от 06.11.2000 г. (обн. дв, бр.93 от 2000 
г. в сила от 15.11.2001 г., изм. и доп.бр.75 от 2001 г., изм. бр.115 от 2002 г., изм. и доп. 
ДВ.бр.109 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм.ДВ.бр.105 от 29 декември 2005 г., изм 
дв.бр. 40 от 16 май 2006 г.)

В процеса на строителство ще бъдат вложени висококачествени материали и 
строителни изделия. Извършването на СМР и влагането на материалите ще бъде по 
стандарт, специфициран в техническата спецификация на Възложителя и ще отговарят 
точно на одобрения проект. Ако такова не е направено тогава работата и материалите 
ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг 
равностоен европейски стандарт.

Методиката на технологична съвместимост и качеството на материалите ще се 
следи стриктно от Специалист за контрола на качеството, Ръководител на 
строителните обекти и Технически ръководител на обекта.
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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.

Стандарти за изпълнение
Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, ще 

отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 
06.12.2006г. и/или ще се посочат номерата на действащите стандарти с технически 
изисквания към продуктите — БДС, БДС EN, които въвеждат международни или 
европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; 
Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

Описание на мерките за контрол на качеството на материалите за обекта:

• Всички материали ще бъдат своевременно доставени на обекта.
• Ще се доставят мостри на материалите, които ще се влагат при 

строителството. Те ще притежават съответните документи - сертификати, 
декларации за съответствие или декларации за експлоатационни 
показатели и други, удостоверяващи качеството и произходът им, както и 
описание на техническите им характеристики.

• Отговорникът за контрола на качеството ще запознае Представител на 
Възложителя с цялата информация, относно предвидените за употреба 
материали, преди тяхното полагане на обекта. Документите, 
удостоверяващи качеството на материалите ще бъдат надлежно 
съхранявани на строителната площадка и с осигурен достъп до тях.

• Всички ново получени в склада продукти, строителни материали и 
резервни части, ще се опишат от Техническия ръководител в "Дневник за 
входящ контрол". Представителят на Възложителя се уведомява за 
пристигналия материал и по желание може да осъществи входящ 
контрол. Получената продукция се приема от Техническия ръководител, 
по отношение на вид, количество, липса на външни видими дефекти и 
наличието на сертификат или декларация за съответствие, като за всичко 
това се съставя протокол.

• Отговорникът за контрола на качеството извършва всички предвидени в 
стандартизационните документи и техническата документация контролни 
дейности, които могат да бъдат:

контрол за съответствие на съпроводителния документ за качество с 
изискванията;

“ на нормативните актове или договора с доставчика;
-  визуален контрол за съответствие на външния вид и опаковането;
-  проверка за наличието и съответствие на маркировка.
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Отговорникът за контрола на качеството попълва съответния раздел на дневника за 
входящ контрол и издава така наречената „виза”.

Ако не са удовлетворени изискванията за качество, Отговорникът за контрола на 
качеството издава документа за отклонение „сигнал”. Документа се издава в два 
екземпляра - по един за входящ контрол и за началника на склада.

Ако от входящия контрол се издаде "Виза", то на съответното място при 
материалите се поставя бял стелажен етикет със зелена ивица, след което материалите 
могат да се използват по предназначение.

Ако от входящия контрол се издаде "Сигнал", то се предава сигнал за 
предприемане на действия по "Управление на несъответстващ продукт", като 
същевременно се блокира несъответстващата продукция и материали.

Ако се вземе решение за рекламация, то на съответното място се поставя бял 
стелажен етикет с червена ирица, след което се предприемат действия по рекламиране 
несъответстващата продукция.

• Всички материали, вложени в работата по този Договор ще са нови.
• В работата ще се използват само тези продукти, които първоначално са 

определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. Когато 
исканията за замяна са одобрени, ще да се разбира, че такова одобрение е 
условно и под стриктно подчинение на всички изисквания на Договора, и 
ще отговаря на следните условия:

- Всеки материал или артикул предаден за одобрение, на Възложителя и 
Строителния надзор, ще е равностоен на указания в Спецификацията материал 
или артикул. Ще има готови наличности, от същото качество и достатъчно 
количество, за да се избегне забавяне на работата по обекта. Материалите ще 
отговарят на спецификацията, ще са съвместими с проекта и употребата им не 
трябва да налага допълнителни работи или да изисква промени в работата;

-  За всички промени искането ще бъде придружено от цялата информация 
необходима на Възложителя и Строителния надзор, за да се направи оценката, 
включително производителя или търговското име, номер на модела, описание 
или спецификация на предмета, данни за характеристиката на работа, рапорти 
от тестове, протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и 
други данни, които могат да се прилагат;

-  Допълнително Изпълнителят ще преработи и предостави за одобрение на 
Възложителя и Строителния надзор всички Чертежи, които са засегнати от всеки 
иск за замяна;

-  Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от 
Договора ще бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от 
такава замяна или промяна. Ако това не е направено Възложителя и 
Строителния надзор имат правото да анулира всяко одобрение за замяна или 
промяна и да нареди, за сметка на Изпълнителя, отстраняването на такава работа 
и заменянето и с работа, отговаряща на изискванията на Договора, или да оцени 
и добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната направена от 
Изпълнителя.

-  Всички заменени производствени изделия и материали ще бъдат поставени, 
монтирани, свързани и изградени в съответствие на печатната инструкция на 
производителя;



Изпълнителят няма да предявява иск за удължаване на времето или за нанесени 
щети в следствие на забавяне от страна на Възложителя и Строителния надзор 
при разглеждането на предложената замяна или пропуск на двете страни да 
одобрят предложените от Изпълнителя промени. Всяко забавяне, произтичащо 
от разглеждане на одобрение за замяна ще бъде единствено отговорност на 
Изпълнителя, изискващ тази промяна, като същият ще организира дейностите си 
така, че да компенсира за загубеното време;
Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не 
ос вобождава Изпълнителя от които и да е условия в Договорните Документи.

Описание на експертите и взаимовръзката мемаду тях при осигуряване 
контрола на качеството на материалите

Доставката на материалите ще се организира от ръководителя на обекта след 
получаване на заявките от техническия ръководител.

При получаването на материала техническият ръководител извършва визуален 
оглед и при констатирано несъответствие уведомява ръководителя на обекта, който от 
своя страна съвместно с отговорника по качеството извършват оглед на доставката и 
преглеждат придружаващите документи. При потвърждаване на несъответствието на 
материала се пристъпва към извършване на коригиращи действия, спазвайки 
разписаните процедури в Наръчника по качество, а именно направа на рекламация пред 
Доставчика и отстраняване на несъответстващия материал.

По време на изпълнението на строителството няма да бъде допуснато влагането 
на материали с влошени качествени характеристики и без необходимите документи за 
качество.

3. КОНТРОЛ ВЪРХУ ТРАНСПОРТИРАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА 
МАТЕРИАЛИТЕ

Описание на мерките за контрол върху транспортирането и съхранението 
на материалите

Съхранението на продукцията се извършва по видове, размери и други 
специфични означения при строго спазване изискванията на съхранението им.

Освен входящия контрол за качеството на материалите, от съществено 
значение е и тяхното транспортиране и съхранение на строителната площадка.

-  Материалите се транспортират с подходящи транспортни средства;
-  Товаренето и разтоварването на материалите се изпълнява с подходяща според 

вида на материала техника;
-  Ако товаро-разтоварните работи се извършват ръчно, ще се избягва увреждане 

на материалите;
При съхранението материалите се подреждат според указанието на 
производителя, според поредността на използване и по видове;

-  При складирането на материали на открито, трябва да . се съобразява, с 
атмосферните влияния с цел предпазването им от увреждане.



Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване 
контрола върху транспортирането и съхранението на материалите

Специалистът отговарящ за автотранспорта при възлагане на превоза на 
материала на съответния шофьор, го уведомява за необходимите документи, които 
трябва да придружават доставката на материала и правилата, които следва да спазва 
при транспортирането с цел да се избегне увреждане на материала.

Началникът на механизацията и автотранспорт има задължението да осигури 
подходяшо транспортно средство, техническо изправно и оборудвано за доставката на 
съответния материал.

4. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

При контрола на изпълнението и приемането на СМР работи ще се проверява 
съответствието им с изискванията на инвестиционния проект за съответния строеж, 
както и спазването на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на 
инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи.

По време на строителството, ще съставяме всички необходими документи в 
съответствие със Закона за устройство на територията -  Наредба № 3 от 31.07.2003г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно:

• Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в 
сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж;

• Протокол за откриване на строителната площадка;
• Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа;
• Заповедна книга на строежа;
• Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения 

инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа;
• Акт за приемане на земната основа и действителните коти на 

извършените изкопни работи;
• Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по 

нива и елементи на строителната конструкция;
• Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на 

строителството;
• Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и 

монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени 
строежи по общия ред и предвидените в т.10 други случаи;

• Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни 
работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията 
на проекта;

• Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна 
сила и др.;

• Акт за приемане на конструкцията;
• Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(част, етап от него);
• Протокол за установяване годността за ползване на строежа;

При изпълнението на строежа се съставят и
изискванията на действащата нормативна уредба з
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и монтажни работи, не посочени в Наредба № 3 от 31.07.2003г.
При контрола на изпълнението и приемането на работите ще се проверява

™  С ИЗИСКВШШЯТа на инвестиционния проект, както и спазването на
и з ^ т н й Г о  н ^ ™  реГЛамен™Ращи осъществяването на инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи.
(меж диннГГГмянТ раб0ТИте ще се извъРшва както по време на изпълнението 
(междинно приемане), така и след окончателното им завършване. При приемането се
оценява съответствието им с предписанията на проекта и изискванията на^ъответните
приемането са съгла Съставените записи, документиращи резултатите от оценТаГи приемането, са съгласно изискванията на Наредба 3.

Контрол на строителните процеси на настоящия обект:

^  Се Д0Пускат до изпьлнение на съответните строителни или монтажни работи 
обучени и инструктирани работници със съответната специалност и 
необходимата квалификация.

4  Спазване стриктно технологичната последователност на изпълняваните 
строителни процеси и изискванията на производителя по техническа карта.

*  06 извъРшва проверка от страна на Отговорникът за контрола на качеството 
и 1 ехническия ръководител на обекта след всяка операция.

*  Ще се извършва периодична проверка, съгласно техническите изисквания преди 
обедната почивка и преди края на работния ден Отговорникът за контрола на 
качеството и Техническия ръководител на обекта.

4  Извършва се окончателна проверка, съгласно техническите изисквания след 
завършване на дадена работа от Отговорникът за контрола на качеството и 
I ехническия ръководител на обекта.

^  Извършване на периодични и окончателни проверки от Ръководителя на
строителните обекти и Проектантите с представители на Възложителя и 
Надзора.
Извършване на регламентирани проверки съгласно изискванията на Наредба № 

от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
от Ръководителя на строителните обекти и Проектантите с представители на 
Възложителя и Надзора

Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване 
контрола на качеството при изпълнението на СМР на обекта

Несъогветстващи параметри могат да бъдат открити на различни етапи от СМР 
по време на строителството от различни лица - работници, Ръководител на 
строителните обекти, Технически ръководител на обекта, Отговорник за контрола на 
качеството или други. След констатиране на несъответствие, независимо от това кой го 
е открил, се спира съответния процес. Информира се прекия Технически ръководител
документТеЛЯ На °беКТа И ЕкСПерта КонтР°л по качеството и се оформя съответен

п " Г  предприемане на нужните действия и отстраняване на несъответствията, 
казателите на обекта се проверяват повторно и процеса може да продължи?

Всички извършени действия по контрола и изпитван 
регистрират в оперативни документи, посочени в проце
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— " Z  Т т е' отнася1ци се до контР°ла- Те се документират от изпълнителя на
o6e^S  п Л око™  ЪЛВаНе ” подписване на съответните документи - заповедна книга на ооекта, протоколи от измерване, изпитания и др.

протоко1ВСПпиИ„ з Г ЦИаЛШИРаНИ Пр0Верки се издават от проверявалите съответни протоколи. При извършване на проверки и контрол, които се провеясцат от външни
организации се изисква протокол от организацията, извършила контрола

Всички предвидени СМР ще се извършват от квалифицирана работна оъка с
опит в бранша и достатъчно компетентна, за да извърша! съотв^и я вид тбота
п о Х о Х Г е  м!™«петентносгга на персонала ще се удостоверят е документи, които 
по всяко време могат да са на разположение на Възложителя.

Стриктно ще се спазва Работния проект. На обекта ще се води пълна и 
bcZ "  Д0КуМеНТаЦМ- “ а сьс строително м онт1ш те Х „  тГ а  и с 
нГтоуд в Х  П° °ПаЗВаНе На околната среда и осигуряване на безопасни условия
тотааУ В СЛУЧаИ Ще 06 осъществява надлежен инструктаж по безопасност на

~  Изпълнител на операционния контрол ще бъде Техническия ръководител 
ПИ“ ИеТ° На К0НТролните операции се документира чрез попълване и подписване 
от оторизираните за целта лица, на дневник на обекта, протоколи, актове и др. Всеки 
риключен вид работа, етап от изграждане на съответно съоръжение или работи 

подлежащи на закриване ще бъдат одобрявани от представител на Възложителя и 
Строителния надзор и едва след това ще се преминава нататък в строителния процес. За 
проверката и съответното одобрение на качеството ще се съставят необходимите 
документи. Евентуално констатирани недостатъци по отношение на качеството или 
други, ще да бъдат отстранени от Изпълнителя и това ще се документира, преди 
пристъпването към следващ етап от изграждане на обекта.

Приемането на готовите СМР

По видове СМР в Правилника за изпълнение и приемане на съответния вид 
работа са посочени техническите изисквания и допустими отклонения, въз основа на 
което се извършва оценяване на качеството им.

Контрол на видовете работи

Контролът на отделните видове работи са провежда от техническите 
ръководители на обекта, при изпълнение на съответния вид технологична операция 
като резултатите се отразяват в Карта за операционен контрол на СМР.

Освен вътрешния контрол, провеждан от инженерно -  техническите кадри и/или 
упълномощените лица, при определени СМР се извършва и външен контрол върху 
тяхното изпълнение. Изпълнението на този контрол се извършва от съответните 
лицензирани лица или акредитирани лаборатории, които регистрират съответствието на 
даден вид работа и при липса на отклонения разрешават чрез и в присъствието на 
Строителния надзор / Консултанта изпълнението на последващите работи

Контролът на качеството на изпълнение на отделните етапи от строителство 
на даден обект (текущо приемане) се осъществява чрез контролни измерван! 
приемане на завършените видове СМР, конструктивни елементи^д Гтой бива-
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- Вътрешен в тази дейност участват техническите ръководители и/или 
бригадирите при приемане и предаване на отделните етапи завършени 
строителни и монтажни работи;

- Външен -  участват контролни органи извън Изпълнителя (Консултант/ 
Строителен надзор, Проектант -  конструктор и др.) съгласно 
изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството, ПИПСМР, ЗУТ и други действащи нормативни 
актове.

След изпълнението на отделните етапи се съставят актове и протоколи за 
приемане и предаване на извършените строителни и монтажни работи и оценка за 
съответствието им с работния проект. Р Ц

При констатиране на отклонения извън рамките на допустимото се дават 
Z Z Z Z  “  корекиии ™ изпълнението. След изпълнение L  д о ш ^ Г е

“ п“ „ е „ ^  иа СМрПРаВИ ПР°ВеРКа "  “  “ “  н "Р ™ “ - ™  -
0кончателният преглед на качеството се извършва от съответната комисия 

съгласно изискванията „а Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

ългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и 
строителни обекти. Тази комисия прави подробно преглед на строителната 
документация и оглед на строежа и дава окончателна оценка за качеството 
Предаването на готовия строителен обект на Възложителя се извършва с Констативен 
акт за установяване на годността за приемане на строежа - обр. № 15, който се съставя 
от всички участници в строително монтажния процес. В Акта се оценява

" ИеТГ  изпълнението с техническата документация и се извършва предаване 
на строежа от Изпълнителя на Възложителя.

При липса на констатации в разрез с нормативните изисквания и техническия 
П Н!КТ И СЛСД изготвяне на Доклад от лицето, упражняващо строителен надзор се 
" Р К Ъ М  съставяне на Протокол обр. 16 за установяване на годността за ползване 

а строежа, от съответната комисия в зависимост от категорията на строежа.

5. КОНТРОЛ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

За да има възможност за постоянен контрол по отношение на качеството на 
обект Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, ремонтно възстановителни 
работи на 2-ри етаж включващи и ремонт ел. инсталацията и подмяна на 
осветителни тела в сградата на Читалище „Васил Левски“, гр. София, р-н 
„Младост , кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, поземлен имот е 
идентификатор 68134.4086.417"от страна на Възложителя, документите, които го 
д казват ще се съхраняват в отделен архив, предназначен за целта, с осигурен достъп 
до него по всяко време.

Всички доставки, извършени монтажни работи, лабораторни проби, пускане в 
действие на инсталации и други подобни мероприятия ще се описват в съответен
; ъ ~ ^ РаНЯВаН На °беКТа' Възложителят Ще има осигурен достъп по всяко време към цялата налична документация. ^

3аповеДи, препоръки или забележки отправени от Възложителя надлежно ще се
мом^тНлаРсТ I  СЪ°ТВеГН0 СЪХраняват’ за да се гарантира възможноо*а1ъв всеки един 
момент да се извърши и да се установи тяхното спазване и изпу£ение от страна
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Изпълнителя. За целта към всяка заповед или препоръка ще се съставя насрещен 
документ, описващ изпълнението на действията и/или мероприятията указани в нея. С 
това ще се осигури максимална точност и яснота, относно изпълнението на всеки вид 
работа, регламентирана от съответния документ.

Съхранението на документацията създадена на обекта, както и на всяка друга 
свързана с неговото изграждане, като проекти, законови разпоредби и др. ще се 
осъществява на хартиен и електронен носител. Тя ще бъде класифицирана и 
съхранявана по начин най-удобен от гледна точка на достъпа до нея. Изпълнителят 
носи отговорност за нейното оформяне и съхранение. Документите ще се проверяват и 
анализират, за могат да се предприемат, ако е необходимо, коригиращи действия и 
подобрения.

Местоположението им ще бъде подбрано, така че да се сведе до минимум 
възможността за тяхно увреждане от атмосферни или други влияния. Мястото на 
съхранение ще бъде съобразено с това да са достъпни за ползване и връщане.

Ползването на документите в архива и най-вече тяхното изнасяне, ще се 
документира със собственоръчен подпис на лицето. По този начин ще се гарантира 

Г~ опазването и целостта на документацията.
Документите по отношение на опазване на околната среда и безопасни условия 

на труд ще съдържат информация, доказваща пряко или косвено, дали влаганите 
материали отговарят на предписанията на Възложителя и изискванията за опазване на 
околната среда. За целта тези изисквания трябва да бъдат формулирани точно и 
съответно записани.

Всички документи ще се оформят четливо, е дата и ще се пазят чисти, така че да 
са лесни за идентифициране. С оглед на тяхното идентифициране ще съдържат 
следната задължителна информация:

-  Наименование или означение на фирмата
-  Посочен вид на документа и неговото наименование
-  Имената и подписите на лицата съставили документа или тези, които го

проверяват
~ Материалът, процесът или събитието, за което се отнася
-  Дата на издаване или съставяне

Размножаването на документи и получаването на копия от тях от трети страни 
ще се регламентира предварително между Изпълнителя и Възложителя и няма да се 
осъществява без знанието на последния.
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^а^честао и пп Г  С’ декларации 33 експлоатационни показатели, сертификати 
а качество и др. документи се съхраняват от Ръководител на строителните обекти.

nnuAnJ?CU4KU гоРеописа»“ дейности Изпълнителят ще изгърши благодарение на 
придобития си опит при изпълнение на сходни проекти, работата в екип и въведената 

нтегрирана система за управление, ще успее да реализира всички законни дейности по 
настоящия проект “Изпълнение на СМР за ремонт на покрив р ем Г ^ о  

зстановителни работи на 2-ри етаж включващи и ремонт ел. инсталацията и

— Г  0СГ ~  Г а В сградата На 4 ™ и* е ”Васил Левски“,Тр СоТия"р „Младост , кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 53, поземлен имот е 
7 e Z t r T°P 68134-4086-417" ‘ « е необходимото внимание, качество и

Е. ИДЕНТИФ ИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ПО ВРЕМЕ НА  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И М ЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО  
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект.
ео ходимо е да има ангажимент и от възложителя на инвестиционния строителен

проект, и от изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на 
проекти.

1. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното 
управление на инвестиционния строителен проект. Степента на риск при проекта се 
проявява както в заплахата за реализацията на проекта, така и във възможностите за 
нейното подобряване. Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове 
които са били идентифицирани и анализирани и в предишни проекти и за които е 
възможно директно разработване на стратегия за управление на риска.

правлението на риска в проектите е систематичен процес на идентифициране, 
анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на управлението на риска в 
проекта е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително 
въздействие върху проекта и намаляване до минимална степен на вероятността за 
отрицателно въздействие.

Стратегията за управление на риска е разработена за целите на изпълнение 
строителството на настоящия обект. Настоящата Стратегия за управление на риска 
цели прилагане на единен подход за управление на риска, включващ идентифициране 
оценяване и контролиране на рисковете /потенциални събития или ситуации/ които 
биха повлияли негативно върху изпълнението на поръчката. Управлението на риска е 
продължителен процес и е предназначено да даде разумна увереност, че целите на 
проекта ще бъдат постигнати, като се ограничи вероятността от настъпване на 
събития/ситуации, водещи до негативно влияние и възпрепятстващи достигйе на 
крайните резултати от поставените цели за качествено и срочцотшгьлнение на обЕста.
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Процесът по управление на риска е част от общия процес по управлението на 
Изпълнителя като цяло. у

Основните цели на процеса по управление на риска са:
- своевременното откриване и противодействие на значимите за Дружеството 

рискове, застрашаващи целите; У
- създаване на предварителна информация за възможните методи за намаляване 

на негативното влияние и вероятността на настъпване на рисковете;
- разпределение на човешките ресурси, съобразно степента и значимостта на 

различните рискове;
- своевременни промени и актуализиране на политиката за управление на риска, 

въз основа на оценката на ефективността на процеса.
Описание на процеса:
Процесът по управление на риска може да бъде разделен на примерни фази, с 

оглед описание на действията, които се извършват на всяка една от тях и начина на 
документи ране. Следната схема илюстрира процеса по управление на риска.

<D5 Идентифициране на риска К
Q. (н О

5 |53<D
2
ь

Анализ и оценка на идентифицираните рискове Оч В
°  1х 5*о

ч Реакция на риска 0 О1 ^

Процесът на управление на риска се извършва първо оперативно - от всяко 
структурно звено в Дружеството и в последствие се прави годишна оценка на 
значимите рискове, като резултатите от оперативната оценка се обединяват и се 
определят значимите рискове, които се приоритизират и управляват.

Идентифициране на рисковете:
Това е първият етап от процеса на управление на риска, при който се откриват 

рисковете, които биха могли да повлияят негативно върху изпълнението на целите на 
Изпълнителя. От съществено значение при идентификацията на рисковете е:

- тяхното възможно най-пълно откриване, тъй като съществува голяма 
вероятност, рисковете, които не са идентифицирани в тази фаза, да не бъдат открити 
никога;

- момента на идентифициране на рисковете, тъй като колкото по-рано е открит 
един риск, толкова по-успешно ще бъде неговото противодействие; концентриране към 
откриване на най-съществените рискове от всички възможни, т.е. тези, за които 
съществува най-голяма вероятност да настъпят и съответно да повлияят върху 
постигане целите на Изпълнителя.

Идентифицирането на рисковете, които са свързани с i 
стратегическа или оперативна цел, следва да бъде описано Hai

• анализ на основните дейности/процеси свързани с 
стратегическа или оперативна цел;
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• всички отношения на Изпълнителя с външни организации, Възложители,
доставчици, изпълнители по договори и др.;
• вероятностите за възникването на такива, при изпълнението на нови проекти 

или дейности в рамките на осъществяваните;

Анализ и оценка на идентифицираните рискове:
Анализът на риска е вторият етап от процеса по управление на риска. При този 

етап ще бъдат изследвани вероятността/предполагаемата честота от настъпване на 
неблагоприятно събитие, влиянието/последиците от възникване на конкретните

Следва да се обърне приоритетно внимание на всички рискове с висока 
вероятност на възникване и същевременно имащи високо влияние върху постигане на 
целите. Значителни последици могат да предизвикат и такива с високо влияние, но с 
ниска вероятност.

Резултатите от този етап ще се използват в следващия трети етап на процеса. 
Рамката за категоризиране на рисковете е: високи, средни и ниски на база 

вероятността от настъпване и оказано влияние. При оценката на риска трябва да се има 
предвид субективния момент при извършването й, тъй като ограничен брой рискове 
могат да бъдат количествено измерени, но повечето рискове могат да бъдат оценени 
само с преценяване /качествено/.

Следене и контролиране на риска
Следене и контролиране на риска — това е последното действие от управлението 

на рисковете. Този процес има няколко задачи:
-  Да се потвърди случването на даден риск

Да гарантираме, че дейностите по предотвратяване или справяне с рискове се 
изпълняват

-  Да се установи сбъдването на кой риск е причинило съответните проблеми
-  Да документира информация, която да се използва, при следващ анализ на 

риска.

2. ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ И АНАЛИЗ НА ЕВЕНТУАЛНИТЕ 
РИСКОВЕ И ПРЕДЛОЖЕНИ ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ КАТО ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КАЧЕСТВЕНО И 
НАВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят 
на проекта и документирането на техните характеристики. Определянето на риска е 
итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по 
проекта или от екипа по управление на риска. Целият екип по проекта и основните 
заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран 
даден риск, се разработват ефективни мерки за преодоляването му.

рискове.

договора:
Разглеждат следните рискове, които могат да bi

1) Времеви рискове:
Закъснение началото на започване на работите;
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Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2) Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 
страни в рамките на изпълнение на обекта;

3) Промени в законодателството на България или на ЕС;
4) Трудности при изпълнението на обекта, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в проектната документация;

Аспекти и сфери на влияние на описаните рискове:
Представени са аспекти и сфери на влияние на описаните рискове и мерки за 

въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска - мерки за
предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците от настъпване на 
риска.

Анапизират се основните рискове в изброените аспекти:

• Идентифициране на възможните рискове;
• Въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
• Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
• Мерки за преодоляване на риска;
• Отговорни длъжностни лица.

1) Времеви рискове:
• Закъснение началото на започване на работите:

" Критерий / признак даващ индикация за началото за проявлението на риска:
Не започване на работите веднага с подписването на договора.

'  Въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска:
В случай на закъснение при началото на започване на работите и неговото 

непреодоляване, ще се стигне до закъснение в началото на всички работи предвидени 
по програма и евентуално компрометиране на планирания край на завършване на 
работите в целия проект.

* Мерки за недопускане/предотвоатяване на риска:
За недопускане на този риск Участникът ще предприеме:

о Навременна и бърза мобилизация на всички необходими ресурси; 
о Стриктен контрол на изпълнението на дейностите, предхождащи началото 

на работите;
* Мерки за преодоляване на риска:
В случай на допуснато закъснение ще бъде направен анализ на причините, довели 

до закъсненението, информиране на Възложителя и Консултанта/ Строителния надзор 
и ускоряване на изпълнението на всички работи до наваксване на темпото по график.

- Отговорни длъжностни липа 
о Ръководител на обекта; 
о Технически ръководител; 
о Координатор по безопасност и здраве. •

• Изоставане от графика при текущото изпълнение нж-йейностите:
Кри герий / признак даващ индикация за началото за проявлението На ригк-я- 
Отчетено закъснение на дейностите спрямо графика.
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'  Въздействие върху изпълнението на договора при възникването на виска:
При изоставане от графика за текущото изпълнение на дейностите и неговото 

непреодоляване ще се стигне до междинни закъснения, които ще доведат до 
увеличаване на ресурсите, необходими за навременно завършване на проекта.

* Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:
За недопускане на изоставане от графика, Участникът ще упражнява редовен 

контрол за спазване на строителния график и превантивни мерки за недопускане на 
изоставане от него.

Избор на няколко различни доставчици за различните видове материали и 
ресурси.

" Мерки за преодоляване на риска:
При изоставане от графика, ще бъде направен анализ на причините при 

допуснатото изоставане, информиране на Възложителя и Консултанта/Надзора и 
ускоряване на изпълнението.

о Оптимизирано проектиране и планиране на нови мощности и ресурси; 
о Преструктуриране на персонала; 
о Адекватни решения на Ръководството;
с Минаване на удължено работно време и при необходимост на двусменен 

режим на работа;
■ Отговорни длъжностни липа 

о Ръководител на обекта;
о Отговорните длъжностни лица, съгласно утвърдената от Изпълнителя 

система за управление на риска.

• иск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта:
" Критерий / признак даващ индикация за началото за проявлението на риска: 

Отчетено изоставане от предварително определения срок за изпълнение.
" Въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска:
В сл)гчай на закъснение при окончателното приключване на СМР и предаване на 

обекта и неговото непреодоляване ще се стигне до закъснение на планирания край на 
завършване на работите по целия проект и ще доведе до неустойки за Изпълнителя 
съгласно договора и загуби за Възложителя поради невъвеждане на обекта в 
експлоатация.

" Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:
За недопускане на закъснение на проекта, Участникът ще изпълнява: 

о Времеви контрол на дейностите 
о Контрол на качеството в процеса на изпълнение;
° ПР®дварителна пРоверка за изпълнението на отделните участъци или подобекти

- Мерки за преодоляване на рискя-
При допускане на закъснение на предаването на обекта, преодоляването на риска 

е невъзможно. В този случай Участникът следва да организира работите така, че да
завърши обекта във възможно най-кратък срок и сведе до минимум щетите от този 
риск.

■ Отговорни длъжностни литта 
о Ръководител на обекта; 
о Технически ръководител;
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о Отговорните длъжностни лица, съгласно утвърдената от Изпълнителя 
система за управление на риска.

2) Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 
заинтересованите страни в рамките на изпълнение на обекта

" Критерий / признак даващ индикация за началото за проявлението на риска:
Липса на комуникация между заинтересованите страни в рамките на проекта.
'  Въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска:
Координация и сътрудничество между ангажираните и заинтересованите страни 

по проекта и от изключително значение за изпълнението на договора.
В случай на нарушена координация и сътрудничество и/или липса на такава, 

между ангажираните и заинтересовани страни по проекта, може да се стигне до 
възникване на напрежение във взаимоотношенията между тях и до неспазване 
сроковете за изпълнение на поръчката, а в някои случаи и до неизпълнение.

• Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:
Превантивните мерки ще обхващат:

о Своевременно и коректно поставяне на въпросите и задачите от Изпълнителя; 
о Организиране на извънредни срещи, свързани с отчитане на напредъка на 

работите и решаването на възникналите проблеми; 
о Търсене на съдействие от страна на Възложителя; 
о Работни срещи; 
о Писмена кореспонденция;
о Предварително информиране на Консултанта/Надзора за необходимост от 

съдействие за създаване на взаимоотношенията на сътрудничество;
- Мерки за преодоляване на риска:
В случай на нарушена или недостатъчна координация и сътрудничеството или 

липса на такава между заинтересованите страни, в рамките на проекта, Участникът ще 
направи анализ на причините и ще представи на Възложителя предложение за 
нормализиране на отношенията между тях.

При невъзможност да осигури съдействие, Участникът ще се обърне за съдействие 
към Възложителя и по-горните административни органи, ръководещи съответните 
служби и ведомства.

- Отговорни длъжностни липа 
о Ръководител на обекта;
о Управител

3) Промени в законодателството на България или на ЕС:
‘ Критерий / признак даващ индикация за началото за проявлението на риска: 

Приемане на закон или изменения от Народното събрание.
'  Въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска:
В случай на непреодоляване на риска от промени в нормативна уредба на 

Република България или на Европейското законодателство във връзка с наблюдението 
и отчитането на дейностите по договора, сключен с бенефициента, може да се стигне до 
извършване на дейности, които не са вече в съответствие с действащите законови 
уредби и изисквания.

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска:
Участникът няма възможност да избегне този риск.
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°  нппхРеКЪСНаТ° След.ене на Н0Вите пР°мени’ касаещи законодателството и нормативната уредба на Р. България и ЕС;

°  н е ^ а™ .еЛН0 Инф°рмиране на КонЧ ™ ™  / Надзора „ Възложителя за неооходимост от промяна;
О Своевременно и коректно поставяне на въпросите, свързани със 

законодателните промени, касаещи наблюдението и отчитането на 
дейностите по Договора от Изпълнителя през Възложителя

° пТ Г тЗИРаНе M ССДМИЧНИ сРещи’ свъРзани с отчитане на напредъка на 
работите и решаването на възникнали проблеми-

о Спазване от страна на Изпълнителя на промените в нормативната уредба
Отговорни ДЛЪЖНОСТНИ и и п я  r  А а .

о Ръководител на обекта;

° с° : Г Г Те ДЛЪЖН0СТНИ лица’ съгласно утвърдената от Изпълнителя
v ll t lC M a .

М ерки за преодоляване на риск-я •

4) Трудности при изпълнението па обекта, продиктувани от непълноти 
и/или неточности в проектната документация:

’ Критерии / признак даващ индикация за началото за проявлението ня пигкя- 
Констатирани пропуски, липси на детайли, необходими за изпълнението-

™ Г Г СТВИС Ме” У КС " Пр0Нт,а докУмен'гация) между текстова™ 
графичната част на проекта; несъгласуваност между отделните части на проекта.

■ gKHCHCTBHe върху изпълнението на договора при възникването на т
ППЛ„ В СЛУЧ™ На непРеодоляване на трудностите при изпълнението на проекта 
продиктувани от спецификацията му и/или непълноти и/или неточности в проектната 
документация, може да се стигне до сериозно забавяне срока на изпълнение, породено
от необходимостта за издаване на промени в проектите за изпълнение и дори спиране 
на строежа. г

- Мерки за недопускане/предотвратяване на рискя- 
За недопускане на този риск Участникът ще предприеме:

о Проучване на възможните най-подходящи проектни решения от проектантския 
екип;

о Своевременно и коректно поставяне на въпросите от Изпълнителя пред 
Консултанта/Възложителя; F

о Организиране на срещи, свързани с отчитане на напредъка на работите и 
решаването на възникнали проблеми, съвместно с всички участници;

■ Мерки за преодоляване на риска:
При допуснати грешки в изпълнението, поради непълноти в проекта, незабавно

бъде На Д0пусна™те - И ™ - » .  Участникът ще поиска от Възложите» £
П Г - ™  Изясняване от Авторския надзор на проекта и ще изпълни правилното 
решение във възможно най-кратък срок, при спазване на технологичните изисквания

- Отговорни длъжностни липя
Ръководител на обекта;
Експерт строителство ..„

Заключение

о
о
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В отделните етапи на изпълнение на поръчката съществуват различни рискове. 
За недопускането/преодоляването на рисковите ситуации се налага предварителното им 
идентифициране и осигуряване на мерки за недопускане /предотвратяване 
настъпването на риска и съответните дейности по отстраняване на последиците от 
настъпилия риск.

Изпълнителя счита, че вероятността за допускане на рисковите фактори е 
минимална, тъй като изпълняваните строително-монтажни работи са с конвенционален 
характер и Дружеството разполага с необходимите ресурси, средства и опит за 
недопускането им.

F. ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ВЪРХУ Ж ИВОТА В 
НАСЕЛЕНЕТО М ЯСТО И ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА)

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА 
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ВЪРХУ ЖИВОТА В НАСЕЛЕНЕТО МЯСТО

Местното население няма да бъде затруднено или обезпокоено по време на 
строителството. Ще бъдат сведени до минимум негативните въздействия на 
строителните работи, чрез следните мерки, които ще се вземат, за да може да се 
намалят щетите и замърсяването и възможно най — малко да се въздейства на околната 
среда.

- Ще се използват съществуващите възможности на сервитут за преминаване, 
вместо да създава нови такива.
- Чрез добро управление на строителството и надзор на площадката, ще се 
намали праха, боклуците. За да се намалят емисиите прах, в следствие на 
строителството, улиците ще се пръскат с вода.
- Когато не се изисква от властите, няма да се работи през ноща.
- Специално внимание ще се обърне на обозначителните табели и други 
публични мерки, например табела, която да посочва наименованието на обекта, 
стоиноста му, финансиране и др., монтирани на входа на обекта.
- Ще се намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на 
материали и строителни дейности. Внимателно ще се планират придвижването и 
строителните дейности, транспортните графици, а също и маршрутите 
използвани от транспортните средства.
- За избягване на затруднения при тесни и натоварени улици, ще се
предприемат облекчаващи мерки. Такива мерки са: информиране на
общественоста на общината за съществуващи райони на работа, внимателно 
планиране на организацията на трафика и предложение за алтернативни 
маршрути, избягване на ненужно паркиране на работните камиони или 
съхраняването на материал.
- Ще се извършва редовна проверка и поддръжка на оборудвг
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Да„Се СВСДаТ Д0 МИНИМУМ проблемите по отношение на безопасноста на
—  р ^ Г Г Г “" W  “  "<*“ * — ™ те инструменти,

- От самото начало и до завършването на работата по проекта, участникът ше
н“ В° Г СТ М 3a™ Ta °Т Ч»*ба или злонамерени действия нацялата си работа, материали и оборудване.

място*11*1310 Ще “  СПаЗВаТ наредбите за здР“ е и безопасност на работното

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изпълнение на обекта ще се прилагат добри строителни тактики 
ресурси*0°*3аЗНО УПравление на °™>Дьц„те и ефективно потребление на природните

Пр" изпълнение на обекта се предвижда образуване на битови и строителни

видГв “ Т Г е Г ^  ВСИЧКИ ВИДОВе 0ТПаДЪЦИ ще бъдат събирани р » 0, по
изискв^ята „а £  ° , °  ТЯХН°Т° п°-ната™ ™ ° 4 *™ране в съответствие с зискванията на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр 86/30 09 2003г)
подзаконовите нормативни документи по прилагането му „ изискватята на 
Възложителя, заложени в договора и работния проект.

Опазването на околната среда се основава на следните принципи:
1. устойчиво развитие;
2. предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
3. предимство на предотвратяването на замърсяване пред послелвашо

отстраняване на вредите, причинени от него; Р последващо

пешения4в n Z .r’T  “  0бществеяос™  « прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;
5. информираност на гражданите за състоянието на околната среда- 
о. замърсителят плаща за причинените вреди-

б н о л о ^ н Г р ” 811™  И “ е На ~ “ ите " — то нм 

замърсе„™ Ь„“ нГрайо„ПиОДОбРЯВаНе “  КаЧеСТВ°Т° “  ° ™  Среда 8
rrnv™ « пРедотвРатяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на 
други неблагоприятни въздействия върху тях;

10. интегриране на политиката по опиване на околната среда в секторните и 
регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения "

. достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.
Основните компоненти на околната среда са:
• атмосферният въздух;

Мерки за опазване на атмосферния въздух - Намаляване на тоанспопта и

за зГДададе н « Т ™  ^  ° М6рКИ’ Напр’ Чр63 оп™ з и р а н ? На мястотс
и зп у с ^ Г и ^  в ъ з З п Г '  0граНИЧаване на емисиите от ПР^ и вредни веществ^ зпускани във въздуха по време на строителните работи и процеси-
чигтпт ОЧАКВАН ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ - -Опазване 
чистотата на атмосферния въздух. т*4, . §
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• водите;
Мерки за опазване на водите - Опазване на реките от отпадъци и изтекли 

горива и масла и други нефтопродукти от строителната механизация. Да се ограничава 
до минимум изпускането на отпадъчни води, формирани по време на изграждането на 
отделните обекти, в повърхностни водоизточници и прилежащите терени;

ОЧАКВАН ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ - Опазване от
замърсяване на водите (повърхностни и подземни), почвите и геоложката основа от 
замърсяване.

• почвата;
Мерки за опазване на почвата - За обекта да се посочат местата за 

депониране на почвата от хумусните хоризонти и на земните маси от подпочвата на
застрояваните площи, начините на съхранението и оползотворяването на хумусната 
почва. J J

ОЧАКВАН ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ - Опазване на 
растителността, релефа, земите и почвите от замърсяване. Целесъобразно и 
своевременно оползотворяване на изкопаните земни маси. Създаване на по- 
здравословна среда.

• ландшафтът;
Мерки за опазване на ландшафта - Контрол за коректно изпълнение на 

подробните устройствени планове на новостроящите се комплекси и обекти. 
Природосъобразно оформяне на пространствата около новостроящите се обекти при 
оптимално опазване на съществуващата растителност от увреждане и унищожаване. 
Осъществяване на противоерозионни мероприятия в стръмни участъци. Приобщаване 
на обекти и съоръжения на техническата и транспортната инфраструктура в ландшафта 
чрез подходящо оформяне на прилежащите пространства;

ОЧАКВАН ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ - Опазване на 
компонентите на ландшафта и тяхното облагородяване и постигане на подходящ облик
на изградената среда. Приобщаване на новостроящите се обекти и съоръжения в 
околния ландшафт. н

Допълнителни мерки се прилагат към основните мерки за постигане на целите за 
опазване на околната среда и могат да бъдат: законодателни мерки; административни 

ерки, икономически и/или финансови мерки; споразумения в областта на околната 
среда; мерки за контрол на емисиите; кодекси за добра практика; възстановяване и 
създаване на влажни зони; мерки за контрол на водовземането; мерки за управление на 
потреблението, включително насърчаване на използването на водоспестяващи 
технологии в земеделието, промишлеността и бита, в районите, засегнати от 
засушаване; мерки за ефективност и повторно използване на водите в 
промишлеността, строителни проекти, обезсоляващи инсталации; проекти за 
възстановяване или реконструкция; изкуствено подхранване на подземните води- 
образователни проекти; проучвателни, развойни и демонстрационни проекти; други

Съхранението и транспортирането на отпадъци

Територията на обекта се подържа в добър порядък и всекидневно се почйства 
от производствени и други отпадъци. Строителните отпадъци ш е-ес складирЯна 
строителната площадка и ще се извозват периодично на разрешейШЬацед^зиеста Х
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= £ = = ■  
s e e  -  •— ' » « =  » i . 2 r z , 3 = r i ~

Депонира,«/изхвърляне на твърд,, отпадъци от строителството

= = ~ = E F = ~ = E
автомобили да н Г с еТ ге п м м т  ™ Строителните отпа® ™  ще се следи товарните 
покриват г ппргт препълват, да няма стърчащи елементи и отпадъците да се
зам^рся^не Ппи и ?  брб3еНТОВИ платниЩа, с цел предпазване на пътната мрежа от 
замърсяване. При наличие на кал по колелата на автомобилите, същите ще бълат

з = ; Г ^ “ Г  Да НаПУСНаТ РабОТНИТе —  -  -  избегне

Депониране/изхвърляне на течни отпадъци

f- В СЛу™Й’ че по вРеме на строителството се образуват течни отпадъци съгпите
п ^ “ ” Г Н0’ П° ВИД°Ве' В 0б~  -б р е  з а т в о р е н « С н  „редадени за извозване, съхранение, оползотворяване или обезвреждане ня 
специализирани организации, притежаващи съответния документ по чл 1*Гот ЗУО с 
които дружеството има предварително сключен договор ’

Депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци

Битовите отпадъци ще бъдат събирани в контейнери или торби и изхвърляни в
™ ТСЙНеРИ “  “ Т и р а н е  при спазване изисквани™ „а обЗГ ската наредоа за управление на отпадъците.

онасниТВв Г ИД Г СНИ 0Tna® f  “ 1>паК0В1си от обслужване на техниката, замърсени с
вещества Т “ Т  ” а6с°Рбснти от почистване на замърсявания с опасни 
вещества и др„ ще бъдат събирани разделно, по видове, в обозначени и добре
ш^дощли за ла се избегне запалване и смесване с други видове отпадъци и
материали. Опасните отпадъци ще бъдат предавани за извозване съхранение

с Г = я Р“ т °пое3Г Т о ет " У — РаНИ — ции, притежаваш^ 
сключен договор. ’ ° К°ИТ° Дружеството има предварително

бъдат с 2 ^ н „ таГ Пе Г ЛаНИРаНИ предваРително °™адьци. включително и течни, ще
Х - н ИаР” ДГ ф „р “ НИ бе30ЛаСН° И ла —

5 ЯМа Да се лопУСка изхвърляне или разпиляване на отпадъци всъседни обекти 
имоти. Строителните площадки ще се поддържат винаги чиста с т ^ Х Г о ^ Г
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за да не се допуска разнасянето им от механизацията и автомобилите.

Други предвидени мерки

автотражлгорта^и Т Х Г н и т с  м ащ Т н Г Г ™  СТрИетСН К°НТР°Л 33 ра6отата на 

използват само по предназначение. Няма да се д о п у е Г р а ^ Г д .™ ™  на npLeH

- « i — X — Z Z  -  = г г с

и зв о зв ^ то\ ~ 1 Г "

инетн 83 С ПреВ03НИ Средства’ снабдени с добре уплътнени каросерии и покривала а 
ртните строителни материали ще се съхраняват в затворени опаковки или покрита

обекта ще бъдат —  —

п он адан^Г нТ  “  Т

отпяп Я’ раЗПОЛОжени в близост до строителните площадки. Строителните 
адъци ще бъдат навременно събирани и транспортирани до съответнитедепа, за да 

се предотврати тяхното разпиляване и попадане в канализацията. В случай че възникне

Z p Z T e T r 8  (боя- автом°6™  масл° -  др-ериторията на строителните площадки, същият незабавно ще бъде ограничен а
= Г п „ ™  '  П0ЧИСТен с инеРтен абсорбиращ материал (пясък или пръст) или 
изгребан с подходящо средство (ако разливът е върху почвата), за да се предотвоата 
замърсяване на почвата и водите с опасни вещества. Р Р

За задово™ване на битовите потребности на работниците по време на 
зпълнението на СМР ще се използват мобилни химически тоалетни.

Когато се налага механично въздействие върху почвата, хумусният пласт ще
дГбъТвпослелс™0 0111еТ " ВРеМеНН° ДеЩШ“раН на фазани от Възложителя места, за 
теоени П1е S  ИЗШЛЗВан за култивация на засегнатата територия или на други 
с ™ ™ ™ ,- , осъществяван системен контрол върху техническото състояние на
а ^ ^ б З и  Г Г " ИЗаЦИЯ Н автомобилите> за ®  се предотврати изтичането на 
вещества сти от тях и замърсяването на почвите с опасни химически

средств^и ! г м я ™ 7 ВРаТИх3аМЪРСЯВаНе На ПЪ™ата мрежа> гумнте на транспортните 
Д ^ ^ н и т о  Т Т Г ™ ’ °6СПуЖваши строителните площадки, включително тези на
п Г ™  ше бълят о П0чиствани нли из“ аа-и <= ««a- За целта на строителните 
—  Ще бьдат осигурени средства за почистване и вода, доставяна с водоносни

СЛеД пРвключвана на СМР и преди организиране на процедурата за
и з Г с ^ Г Т т о т о ^ ш Т  ^  С1Р°еЖа’ Строителните "ДРЩадан «е  бъдат основно 
знапи „ „ „ _ „ адЪЦИ' “ °Т използваннтс при изпълнение на обекта временни
знаци, инструмента, скелета, материали и оборудване, така ч^шггояниетр 
площадките да задоволява Възложителя.

При изпълнение на СМР ще бъдат спазвани стриктно бавилата и нор
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определени с Наредба №4/27.12.2006 на МРРБ, M3, МВР и МООС, както и 
изискванията на Възложителя по отношение на шума, излъчван по време на изпълнение 
на СМР. При необходимост транспортните средства ще бъдат оборудвани с 
шумозаглушители. Ще се използват автомобили и строителни машини в технически 
изправно състояние. Няма да се допуска работа на двигателите на автомобилите и 
машините на празен ход.

При изпълнение на обекта унищожаването на дървесна и храстова растителност 
ще бъде във възможните минимални размери. За целта преди започване на СМР 
техническите ръководители ще маркират и/или оградят местата, където съществува 
опасност за дървесни видове и ще инструктират работниците на обекта, как да 
изпълняват дейности без да застрашават растителността. В случай, че се установи 
ненужно увреждане или унищожаване на дървета, храсти или тревни площи 
повредената растителност ще бъде заменена с нова, която да е равностойна или с по- 
добро качество и характеристики. След приключване на строителството в най-кратки 
срокове засегнатите територии ще бъдат възстановени до първоначалното им състояние 
посредством провеждане на технологична и биологична рекултивация.

Ръководството на Изпълнителя осъзнава своята отговорност да развива 
строителна дейност с грижа за околната среда. За тази цел декларираме, че при
изпълнение на проекта ще предприемем необходимите мерки за опазване на околната 
среда.

Приложение:
1. Линеен график.
2. Диаграма на работната ръка.
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ЙнсЗ ци^ Г .юГм'!™  ? M0HT На n0ltP"B’ Ре“ 0Н™0 *™™ работи на 2-ри етаж включващи и ремонт 
г  подмяна на освс1нтелни тела в сградата на Читалище „Васил Левски“, тр. София р-н Младост"

^  ^ ам°ковско шосе“ № 53, поземлен имот е идентификатор 68134.4086.417"

ел.
кв.

Диаграма на работната ръка



До
CO р-н „Младост“

Образец № 12

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на 
поръчката: „Изпълнение на СМР за ремонт на покрив, ремонтно 

възстановителни работи на 2-ри етаж включващи и 
ремонт ел. инсталацията и подмяна на осветителни тела 
в сградата наЧиталище „Васил Левски“, гр. София, р-н 
„Младост“, кв. Горубляне, Бул. „Самоковско шосе“ № 
53, поземлен имот с идентификатор 68134.4086.417"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка. Ви 
представяме нашето ценово предложение за сумата от 41531,57 лева, [четиридесет 
и една хиляди петстотин тридесет и един лева и петдесет и седем стотинки], без
ДДС. Посочената цена включва всички разходи, необходими за изпълнението 
предмета на обществената поръчка.

см е^^ю чи ™ ' иГЧе ПРИ ТШСа предложените от нас Условия, в нашата цена на договора
: ™ с ~ и Г ™ .  СВЪРЗаНИ С КаЧе~ ’ —  -  "°ръ,катаРв

Д о г о ^ и Г ^ в и Г ”  На Це"аТа "а №  “  —  съгласно

и з „ ^ ~ " т а е б й  ^  С “  ВСИ™  ~  Ф Р - »  - т о  „а

дес^чн ага  запетаяЩИ ЦеНИ’ ^  * * КРаЙНаТа ®  » Ч »  знак след
6 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване 
на предлаганатв цена и включват всички разходи на изпълнителя (таудТ атсриГ и

^ Г н Г Г т о ™ ’ Д~ ~  ™ ■ пРенос н а Х и Г т е  до

7 'Т к Х и ^ е иСче “  ° "ределен" при ПЬЛН° с“ ™™™ие о условията на възложителя. 
зяртпгтт Р Рс ’ е предложената цена са спазени изискванията за закрила на 
8 = : ~ ЛН° минималната на труда и условията за труд.
• р единичните показатели за ценообразуване на видове СМР-

средна часова ставка-5 лв./ч.ч.;
/о допълнителни разходи върху механизация- 30 %;
/«•допълнителни разходи върху труда- 100 %; ’ -
/одоставно-складови и транспортни разходи- 10 

материалите;
- % печалба- 10 %, върху стойността на СМР.
8. Предлагаме 10 % непредвидени работи.

Дата: 18.07.2017 г. Подпис и
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КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект. Ремонт на читалище „Васил Левски” - кв. „Горубляне”




