
ДОГОВОР

Per. ,2017r.

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 и Ваня 
Дилкова -  гл. счетоводител, наричано за краткост по-нататък в Договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

и
2. „ПАРСЕК ТРУП“ 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 -  18/25.07.2017г. 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 - „Правила за 
възлагане на обществени поръчки на ниска стойност” (чл. 186 -чл. 194 от ЗОП) с 
предмет: “Ремонтни дейности за осигуряване на зони за отдих и спорт в междублокови 
пространства в СО р-н Младост по две обособени позиции: Обособена позиция №1 
„Възстановяване и обновяване на съществуваща детска площадка, намираща се в жк. 
„Младост 1”, кв. 14, УПИ IV, зад бл. 28, район „Младост” и Обособена позиция №2 
„Възстановяване и обновяване на съществуваща детска площадка, намираща се в кв. 
„Полигона”, кв. 11, УПИ I, бл. 5, район „Младост” , се сключи настоящият договор за 
следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Предмет на този договор е “Ремонтни дейности за осигуряване на зони за 
отдих и спорт в междублокови пространства в СО р-н Младост за обект: 
„Възстановяване и обновяване на съществуваща детска площадка, намираща се в 
жк. „Младост 1”, кв. 14, УПИ IV, зад бл. 28, район „Младост”.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, 
ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в 
проектирането и строителството, условията на настоящия договор и приложимата 
законова база, технически правила и норми, приложими стандарти, да:
1. изработи инвестиционен проект във фаза „Технически проект” съгласно 
изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, ЗУТ и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. извърши в срока на настоящия договор всички строителни и монтажни работи в 
съответствие с изработеният и одобрен в процеса на изпълнение на настоящия договор

Когото 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.



инвестиционен проект във фаза „Техническа“. Одобреният инвестиционен проект, 
ведно с количествените сметки към него, стават неизменна част от настоящия договор.
(3) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение 

предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.
Чл. 2. (1) 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.
(2) Одобреният в процеса на изпълнение на настоящия договор инвестиционен проект 
във фаза „Технически проект“ стават неразделна част от настоящия договор.
(3) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и 
съгласно документите по предходните алинеи.

(4) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат е 
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. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на предмета на настоящия договор е 18 календарни 
дни, от които:

1. Срок за проектиране: 3 календарни дни.
2. Срок за изпълнение на СМР: 15 календарни дни.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, 
както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 1 
се удължава съответно с периода на спирането след писменото
одобрение/установяаване на спирането от страна на Възложителя.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 4. (1) Общата цена на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е 37 900, 15 лева (словом: тридесет и седем хиляди и деветстотин 
лева и петнадесет стотинки) без ДДС, включително
(2) Цената включва всички разходи, необходими за извършване предмета на договора, 
така че обектът да бъде годен за въвеждане в експлоатация.
Чл. 5. Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СМР.

Чл. 6. (1) В срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора 
Възложителят превежда 20 % (двадесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на 
СМР договора, без непредвидените разходи, след представяне на фактура/и от 
Изпълнителя. Авансовата сума се приспада пропорционално при следващи плащания 
при всеки акт за действително извършена работа.
(2) Междинните плащания на СМР се извършват в срок от 30 (тридесет) календарни 
дни, считано от датата на издаване на фактура за приетата по надлежния ред с протокол 
от инвеститорски контрол извършена работа, подлежаща на заплащане и представяне 
на фактура от страна на Изпълнителя.
(3) Окончателното плащане, което не може да бъде по-малко от 10 % (десет на сто) от 
общата стойността на СМР, предмет на договора, се извършва в срок 30 (тридесет)



календарни дни след приемане на обекта е двустранно подписан протокол и 
представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка.
(4) Допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението, се 
договарят с констативен протокол между представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
упражняващ контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се разплащат по утвърдени анализни цени, 
съставени при елементи на ценообразуване, съгласно ценовата оферта на изпълнителя.
(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи или представи на 
възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата 
или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи неустойки, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
наложени по силата на настоящия договор, от размера на окончателното плащане.
Чл. 7. (1) Преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
извършва пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнението за 
удостоверяване извършването на заявените за плащане услуги и строително-монтажни 
работи.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя доклад за проверка и го представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В случай на препоръки в доклада за проверка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, те са 
задължителни за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в указания в доклада срок.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане, когато са изпълнени всички препоръки по ал.
3.
Чл. 8. Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка: “Юробанк България“ АД 
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG30 BPBI 7926 1065 5236 02

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 9.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, 
качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата 
нормативна уредба и приложимите технически стандарти;

2. Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални 
ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на 
настоящия договор;

3. Да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители/съвместно 
със следните подизпълнители, посочени в офертата му: 4

4. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна застраховка за професионална 
отговорност по чл.171 ЗУТ и удостоверение за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на



вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му 
съгласно чл. 137, ал.1 ЗУТ при подписването на настоящия договор. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнението на настоящия 
договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност.

5. Да изработи инвестиционен проект във фаза „Техническа” в съответствие с 
Техническата спецификация и Техническото предложение.

6. Да извърши от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички действия и процедури за 
получаване от последния на съгласувания, свързани със задълженията му по 
закон като ВЪЗЛОЖИТЕЛ на настоящия договор за получаване на одобрение на 
инвестиционния проект във фаза „технически проект” и издаване на разрешение 
за строеж.

7. Да осигури необходимите за извършването на работата електро- и 
водозахранване, като разходите за осигуряване и консумация са за негова 
сметка.

8. Да извърши всички строителни и монтажни работи, съгласно одобрения 
инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на 
изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническата 
спецификация и Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията 
към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, 
правилници и нормативи, стандарти касаещи изпълнението на обекти от такъв 
характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна 
уредба;

9. Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички 
други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в 
приложимата област;

10. Да осигури всички материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за строителството;

11. Да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на 
нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се 
установява с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, декларации и 
сертификати за съответствие;

12. Да осигури необходимите за извършването на работите строително оборудване и 
механизация;

13. Да извърши всички необходими изпитвания, които да удостовери с протокол;
14. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за извършените СМР, които подлежат на 

закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по- 
късно. След съставяне на акт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, дава писмено разрешение за 
закриването им. Всички работи, които са закрити без да е съставен съответният 
акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като действията по 
откриването и последващото им закриване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

15. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 
допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнение и други, 
констатирани от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от органи на държавна 
власт и др.;



16. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при 
извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по чл. 
12, ал. 3 от настоящия договор;

17. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има 
опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

18. Да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на направена документална проверка или проверка 
на място;

19. След приключване на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си 
механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от 
отпадъци.

20. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при 
приемането му от съответните органи;

21. С предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по смисъла 
на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, да отстъпи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авторските си права 
върху инвестиционния проект.

22. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в 
настоящия договор, с грижата на добър търговец.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на действащото 
законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително 
законодателството в областта на държавните помощи, обществени поръчки, 
осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на 
околната среда.
(3) При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва 
лицата, посочени в Списъка на проектантския екип, ангажиран с изпълнението на 
проектирането и Списъка на инженерно-техническия състав от правоспособни лица, 
ангажиран за изпълнението на строителните дейности.
(4) Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след 
предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни 
причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна 
нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава 
еквивалентни образование, квалификация и опит.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това 
число и отговорност за виновно причинени вреди от всякакъв характер, понесени от 
тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, 
включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако 
ползва такива.
(6) Всички вреди по предходната алинея, нанесени на трети лица при изпълнение на 
договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди 
или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на 
обекта.
(8) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по ал.7, то 
възстановяването им е за негова сметка.



(9) Всички санкции, произтичащи по вина на действия или бездейстия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение 
на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или 
имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия договор 
или като последица от него, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна на цената 
по настоящия договор или други видове плащания за компенсиране на такава щета или 
вреда.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби 
вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на 
неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска увреждане на околната среда, да 
осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при 
констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(13) По време на изпълнението на СМР по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да осигури съдействие за своевременното съставяне и окомплектоване с 
релевантни документи на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията 
на Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.
(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при получаване от 
последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със 
задълженията му по закон като ВЪЗЛОЖИТЕЛ на настоящия договор, в частност при и 
до въвеждането на обекта в експлоатация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи 
действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и 
непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.
(15) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение предмета 
на настоящия договор;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на предмета на настоящия договор, в 
случай че е изпълнен точно и качествено, в съответствие с одобрените 
инвестиционни проекти, разработени в изпълнение на настоящия договор и в 
съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, 
и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, 
касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и 
свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор 
при условията и по реда на настоящия договор.

4. Да иска замяната на член на инженерно-техническия състав, ангажиран за 
изпълнение на поръчката с такъв с еквивалентна или по-висока квалификация и 
професионален опит, в следните случаи:



- Смърт на лицето;

- Трайна неработоспособност, пречеща на изпълнение на функциите по договора 
за обществена поръчка;

- Загуба на правоспособност, необходима за изпълнение на функциите по 
договора за обществена поръчка;

- Прекратяване на правоотношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответното лице 
-  член на инженерно-техническия състав;

- при необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочва конкретните причини и прилага 
доказателства за настъпването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да 
замени досегашния.
(3) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

Е Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи, 
информация и разрешителни, позволящи изпълнението на предмета на 
настоящия договор;

2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета 
на настоящия договор;

3. Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при 
условията на настоящия договор;

4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на договора съобразно уговорените 
срокове и начини.

5. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копия от разрешението за строеж и от одобрения 
инвестиционен проект във фаза „Техническа“, за което страните подписват 
протокол.

6. Да осигури имота, върху който ще се извършва строителството.
7. Да откаже смяната на член на инженерно-техническия състав, поискана по реда 

и при основанията, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 4, в случай на несъответствие с 
изискванията, заложени в т. II. Подготовка на оферти от Указанията към 
участниците по настоящата обществена поръчка

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да 

създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Да анализира и оценява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да изисква нейното 

своевременно усъвършенстване или подобряване;
3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без 

отклонения от условията на настоящия договор.
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи 

договори за подизпълнение е посочените в офертата му подизпълнители.



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените 
услуги и СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези 
недостатъци от или за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане за изпълнение на 
договора или в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок. Срокът за отстраняване 
на недостатъците се определя с предписание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния 
констативен акт и не може да бъде по-кратък от 5 дни.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по предходната 
алинея срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго 
физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните 
документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приспадне 
разходите по тази алинея от стойността на окончателното плащане по настоящия 
договор.
(5) С разпоредбите на предходните алинеи не се засягат правата, които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава по чл. 265 от ЗЗД.

V. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един екземпляр на хартиен 
носител на проекта по чл. 1, ал. 2, т. 1, което се удостоверява с подписването на 
междинен двустранен приемо-предавателен протокол.
(2) В срок от пет работни дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави преглед на инвестиционния 
проект за съответствието му с Техническата спецификация и в случай на констатирани 
непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци, връща проекта с писмени 
указания за отстраняването им.
(3) В случай, че не са констатирани непълноти и/или несъответствия, и/или 
недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да стартира 
изпълнението на СМР на обекта.
(4) В срок от 5 работни дни от деня на получаване на указанията по ал. 2 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани констатираните непълноти и/или 
несъответствия, и/или недостатъци и стартира изпълнението на СМР на обекта.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционен проект във фаза 
„Техническа” за оценка на съответствието, съгласуване и одобрение в 3 (три) 
оригинални екземпляра на хартиен носител и две копия на електронен носител, за което 
се съставя двустранен приемо-предавателен протокол.
(6) В случай на констатирани непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци в 
процеса на оценка, съгласуване и одобрение на проект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани в срок от 5 работни дни от получаването на 
писмени указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 14. Извършените СМР се приемат с протоколи — количествено-стойностна сметка с 
наверижване, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписани от ИНВЕСТИТОРСКИЯ 
КОНТРОЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.



Чл. 15. За окончателно приемане на изпълнението на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 
счита подписването на двустранно разписан протокол за окончателно приемане на 
обекта без забележки от Възложителя.
VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл. 16. (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са съгласно 
представената оферта.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на обекта с 
двустранно разписан протокол за окончателно приемане на обекта без забележки от 
Възложителя.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в 
гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в 
гаранционния срок в срок, договорен с двустранен констативен протокол, подписан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемането на съответните поправки се 
извършва с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 17. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 
дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в 
съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи 
отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените 
разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 18. За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. В 
срок от 2 работни дни след съставяне на протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 
пристъпи към отстраняване на дефектите или на недостатъците. В противен случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи чл. 17 от настоящия договор.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за 
причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.
(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от 
правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди 
при или по повод изпълнението на настоящия договор.
Чл. 20. При виновно неспазване на сроковете по чл. 3, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 0.5 % от възнаграждението по чл. 4, ал. 1 за всеки просрочен ден, 
но не повече от 10% (десет процента) общо.

Чл. 21. (1) Независимо от правата по предходните членове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право на неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от уговореното 
възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до 
обекта (без контролните органи), като за свои действия.
Чл. 22. (1)При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на 

задълженията по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
документи, удостоверяващи, че е предоставена Гаранция за изпълнение на договора.



(2) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1137, 00 лева, представляващи 
3% (три процента) от Цената за изпълнение на договора без ДДС.

(3) Гаранцията е представена в следната форма: /по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ 
Гаранциите могат да се предоставят в една от следните форми:
• Парична сума

• Банкова гаранция

Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на 
изпълнителя

(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 10 дни след изпълнението на 
договора.

(5) Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Преди превеждането на аванс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да представи гаранция за авансово плащане в размер равен на стойността на 
аванса.

(7) Гаранцията за авансово плащане се освобождава в срок до 3 дни след окончателното 
приспадне на аванса от другите плащания по договора.

(8) Разходите по обслужването на Гаранцията за авансово плащане се поемат от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение 
на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на Договора от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
Договора;

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на 
начислените неустойки.

(11) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно 
неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от Гаранцията за 
изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на 
Договора.

(12) В случай, че отговорността за неточното изпълнение на задълженията по Договора 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на Гаранцията за 
изпълнение на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори и от 
застраховката “Професионална отговорност“, както и да търси правата си по общия 
ред.

(13) Ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е 
внесен за решаване от компетентен съд, гаранцията за изпълнение се задържа до 
окончателното решаване на спора.
(14) При невъзстановяване на преведения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ аванс, същия 
има право да усвои съответната част от гаранцията за авансово плащане.
(15) В случай, че Банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в 
несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се



отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3- 
дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 
да предостави, в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща 
гаранция от друга банкова институция.
(16)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на 
договора.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 23. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 
и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. Клаузата не 
засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими 
преди настъпването на непреодолимата сила.
(2) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден 
характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били 
длъжни да предвидят или предотвратят.
Чл. 24. (1) 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, какви са възможните последици от нея и 
вероятната й продължителност, както и да представи доказателства (документи, 
издадени от съответния компетентен орган) за появата, естеството и размера на 
непреодолимата сила. При неуведомяване в срок съответната страна дължи 
обезщетение за вреди.
(2) 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.
(3) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 
възпрепятствано от непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с ал. 
1 и до отпадане действието на непреодолимата сила, страните предприемат всички 
необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието й и до колкото е 
възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са 
възпрепятствани от непреодолимата сила.
(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 
претърпени като последица от непреодолима сила.
Чл. 25. (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на 
неположена грижа от страна по настоящия договор и при полагане на дължимата грижа 
то може да бъде преодоляно.
(2) Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез 
умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и 
недостигът на парични средства.
(3) Докато трае действието на непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
(4) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели 
до спирането му.
Чл. 26. При спиране на договора вследствие на непреодолима сила, предвидените 
срокове се увеличават със срока на спирането.



IX. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 27. (1) Изпълнявайки дейностите по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 
както той, така и неговите служители да спазват определени изисквания относно 
конфликт на интереси и кодекс за етично поведение.

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки, 
за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира 
независимото и обективно изпълнение на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и 
може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо.
Чл. 29. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи така, че неговите служители, 
включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуация, която може да доведе 
до конфликт на интереси.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени, незабавно и без компенсация от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всеки свой служител, който участва в изпълнението на настоящия 
договор и е изложен на такава ситуация.

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се въздържа от всякакви контакти, които 
биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му.
(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поддържа такава независимост, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор.

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да действа във всеки един момент лоялно и 
безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и 
да спазва подобаваща дискретност.

(2) ИЗПЪ ЛНИТЕЛЯТ се задължава да се въздържа от всякакви публични изявления във 
връзка с настоящия договор, направени без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със 
задълженията му към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е 
начин без предварителното му писмено съгласие и трябва, когато това се налага, да 
изясни това свое задължение пред трети лица.

Чл. 32. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или някой от неговите подизпълнители, 
персонал, агенти или служител предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, 
или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или 
комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е въздържал да 
направи действие във връзка с настоящия договор, или за това, че е бил благосклонен 
или неблагосклонен към дадено лице във връзка с този договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, без това да е в ущърб на 
изпълнимите права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него.

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не извлича пряка или непряка изгода от 
каквито и да било възнаграждения за права, парични възнаграждения, или комисионни 
във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при или за целите 
на настоящия договор, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, както той, така и неговите служители да 
запазят професионална тайна по време на изпълнение на настоящия договор, както и 
след приключването му.



Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, освен с предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито той, нито назначеният или ангажиран от него персонал да 
предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална 
информация, която им е била разкрита или която са открили, както и да правят 
обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или 
като резултат от изпълнението на този договор.

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава както той, така и назначеният или ангажиран от 
него персонал, да не ползват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, която им е 
била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовете и изследванията, 
проведени по време на и за целите на изпълнение на настоящия договор.
Чл. 37. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава изпълнението на настоящия договор да не 
води до необичайни комерсиални разходи.

(2) В случай че се появят такива комерсиални разходи, настоящият договор ще бъде 
прекратен.

(3) Необичайни комерсиални разходи по смисъла на този договор са комисионни, които 
не са упоменати в договора или не произлизат от правомерно сключен договор във 
връзка с този договор, комисионни, които не са платени в замяна на действително 
извършена услуга, работа или доставка, комисионни, изплатени на получател с неясна 
самоличност, или комисионни, изплатени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) При поискване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
удостоверяващи доказателства във връзка с условията, при които се изпълнява 
настоящия договор, при спазване на разпоредбите на действащото българско 
законодателство.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проведе всички документални проверки, които 
счита за необходими, за да намери доказателства в случай, че има подозрение за 
необичайни комерсиални разходи.
Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки 
конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на настоящия договор, 
или когато е налице неспазване на клаузите за етично поведение.
Чл. 39. Изискванията за Конфликт на интереси и кодекс за етично поведение се 
прилагат по начин, който не нарушава императивните разпоредби на действащото 
българско законодателство.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 40.Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 
116 от Закона за обществените поръчки случаи.
Чл.41. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към 
него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително 
споразумение (анекс).
Чл. 42. В случай че изменението е поискано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният трябва да 
представи писмено искане за изменение пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от един 
месец преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, 
освен ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.43. Задължително подписване на допълнително споразумение се извършва в случай 
на промяна в правно-организационната форма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



Чл.44. Изменението на настоящия договор не може да има за резултат нарушаване на 
принципа на равнопоставеност, както и на конкурентните условия, съществуващи към 
момента на неговото сключване.

Чл. 45. Промените в настоящия договор не може да имат за цел или резултат внасяне 
на изменения в настоящия договор, които биха поставили под въпрос решението за 
избор на изпълнител.
Чл. 46. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора и след изтичане на установения срок;
2. по взаимно съгласие на страните по договора;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на 

договора.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по 
взаимно писмено съгласие на страните или да бъде едностранно развален с 
едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна при 
системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.
(3) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други 
обезщетения за претърпени вреди.

XI. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 47. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 
уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.
(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

гр. София, ул. „21 -ви век” № 17
(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Гр. София, ул. „Св. Преображение“ №1, тел.: +359 8777141, e-mail: office@so- 
mladost.com
(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна назабавно 
да уведоми другата страна за промяната. В противен случай изпратената 
кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 48. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор 
или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, 
като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.
(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на 
възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да 
отговори в срок от 5 календарни дни на искане на другата страна за уреждане на 
възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.
(3) След изтичането на срока по ал.2, или опитите за уреждане на спора не са довели до 
резултати в срок от 20 календарни дни от датата на първото искане, всяка от страните 
може да защити правата си по предвидения от закона ред.

mailto:office@so-mladost.com
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Чл. 49. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се 
прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.
Чл. 50. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор изтича с изтичането на 
срока по чл. 16, ал. 1.
Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра -  три за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на получаване на 
възлагателно писмо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

1. Техническа спецификация;
2. Техническо предложение и неговите приложения;
3. Ценово предложение;
4. Копия от валидна застраховка за професионална отговорност;
6. Копие/я от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален
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Образец №  13

До
CO р-н „Младост“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на 
поръчката:

“Ремонтни дейности за осигуряване на зони за отдих и 
спорт в междублокови пространства в СО р-н Младост 
по две обособени позиции: Обособена позиция №1 
„Възстановяване и обновяване на съществуваща детска 
площадка, намираща се в жк. „Младост 1”, кв. 14, УПИ 
IV, зад бл. 28, район „Младост”.“ и Обособена позиция 
№2 „Възстановяване и обновяване на съществуваща 
детска площадка, намираща се в кв. „Полигона”, кв. 11, 
УПИ I, бл. 5, район „Младост”
За обособена позиция №1 „Възстановяване и обновяване 
на съществуваща детска площадка, намираща се в жк. 
„Младост 1”, кв. 14, УПИ IV, зад бл. 28, район 
„Младост”.“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви 

представяме нашето ценово предложение за сумата от 37 900,15 лева, [Тридесет и 
седем хиляди и деветстотин лева и петнадесет стотинки], без ДДС. Посочената цена 
включва всички разходи, необходими за изпълнението предмета на обществената 
поръчка и е формирана, както следва:

Тридесет и пет
хиляди и
деветстотин
лева и
петнадесет
стотинки



2. Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора 
сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в

3ПИПриемаме,И че Заплащането на цената на договора ше се извършва съгласно

" д — Г ц е н а  е без ДДС е включени всички разходи, франко място „а
изпълнение на поръчката. _
5. Единичните и общи цени, както и крайната цена, са закръглени до втория знак след
десетичната запетая.
6. Предложените цени еа определени при пълно съответствие с условията за °бР“ У“ не 
на предлаганата цена и включват всички разходи на изпълнителя 
допълнителни разходи), доставно-складови разходи, пренос на материалите д
работното място и други.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията 
7 декларираме, че в предложената цена са спазени изискванията за закрила на 
заетостта, включително минималната цена на труда и условията ’а трул 
8. Размер на единичните показатели за ценообразуване на видове СМ .
- средна часова ставка- 4,00 лв./ч.ч.;
- % допълнителни разходи върху механизация- 30%;
- %допълнителни разходи върху труда- 90%,
- %доставно-складови и транспортни разходи- 10%, върху 
материалите;
- % печалба- 10%, върху стойността на СМР.

стойността на

\

Дата: 11.07.2017 г. Подп



Приложение №1.1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА Ж.К. „МЛАДОСТ 1", ЗАД БЛ. 28, РАЙОН "МЛАДОСТ"



КАМАРА НА СТР О ИТЕЛИ ТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

N* IV -  TV 007701
Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален оетпъп ______

чл. 19 от Закона за камяшп» и.  професионален регистър на строителя, на основание
камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ПАРСЕК ГРУП ЕООД
Седалище и адрес на управление: 1700 София, ул."21-ви век* №17 
Представляващ: Бончо Димов Бонев 
ЕИК: 20 3 2 1 5 4 9 0

В уверение на том, че е 0903/14МЛ31£
Р**вслр на строигеи м  м ям нм м  не строежи см емдния оВлввп ч"т и г а  " »>»Ч«сиовал«.

* '  СФ°**Ш <"<*"*■*»*«*«« -н^-спчгюя». « А Р ^ ^ с ^ о р о ™ » ™ , .  „

H,Z . T ‘  - 1 *• “  4 »  » • »  »  ■писвам* .  т  Ижвдии», пршИсмкаат р .™ »* , « .  „ р е »* »,
•  СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ •

" " " T I Z Z  Г ^ Г Г и Л Г Г  “  , “ >ОТ“ ИИ” ’ »  "В — "  ■ « . » , « .  е Правилника *> р «
“  ̂  професионален регистър на строителя и във връзка с ч* 137, ал. 1 от ЗУГ

IAPA НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
IEH ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН Ns IV -  TV 01 

\  Строител ПАРСЕК ГРУП ЕООД 

IK: 203215490
ПОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСМОвАМИЕ Ч Г 23. АП 1 ОТ ПРАВИЛ 
РЕДА ЗА •ПМСвАНЕ И ВОДЕНЕ МА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР 
СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОвСРенИС ЗА ВПИСВАНЕ

Nf IV - TV 007701

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09 2017

Председател на комисията

/доц Д-р имж Георги ЛИНКОВ/

П р е д с е д а т е л  н а  к о м и с и я т а :

П р е д с е д а т е л  н а  УС;

Настоящото удостоверение е невалидно бе» приложения талон с указан срок.



A КАМАРА НА СТРО ИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Строител ПАРСЕК ГРУП ЕООД

N* I -  TV 010951
Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание 

чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ПАРСЕК ГРУП ЕООД
Селалище и адрес на управление: 1700  София, ул.'21-ви век" Nsl7  
Представляващ: Бончо Димов Бонев 
ЕИК: 2 0 3 2 1 5 4 9 0

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0903/14.04.2016 строителят е вписан в Централния професионален
регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписвана и водене на Централния професионален регистър на строителя:

#  '  СТр°вЖИ високото «роиталстео, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и

На основание чл. 8, ал. 4  от Правилника за реда за вписвана и водене на Централния професионален регистър на строителя:

•  СТРОЕЖИ ПО ЧЛ.137, АЛ.1, Т.2Ц БУКВА "М"; Т.4, БУКВА "Е" И Т.5, БУКВА "Е" е
Конкретният вид на строежите, за които са издава настоящото удостоверение, са определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда 

за впигмиа и атуциго на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 отЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I -  TV 01

203215490
НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН С * ИЗДАЛА НА ОСИОвММ Е ЧЛ 23. АЛ 1 ОТ ГГАвИЛИЖ чА 
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦВПИАПНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР 
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛИСвАНЕ

N i l  - TV 010951

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30 09.2017 

П редседател на  комисията.

/доц. д -р  инж. Георги ЛИНКОВ/

П р е д с е д а т е л  н а  к о м и с и я т а :

П р е д с е д а т е л  н а  У С :

(мия. Саегасдая МОСОС)

Нвсгоятото удостоверение в невалидно без приложения талон с указан срок.



ф КАМАРА НА СТРО ИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

N* I -  TV 015799

“ - ■ ^ « г е т г г ; а ^ ^
Строител: ПАРСЕК ГРУП ЕООД ^  '
Седалище и адрес на управление: 1700  София VA -2 1  ни 
Представляващ: Бончо Димов Бонев У * *** * 17
ЕИК: 2 0 3 2 1 5 4 9 0

уверели* на това, на с решение на комисията и протокол 0903/14 04 2016 m m u ..
регистър на с т р о и т » * ^ ^ ^ ^  З Е  "  ЦвНТР™ * "  ^ о н а л а и

1 " ПРаВИАИИКаМРвАа“  “ПМСВаН* и В0АвНв *  Ц-нтрадния професионален регистър н а „ р о * ™  

съоръжения; стро« «  от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и

На основание чл. 5, ал. 4 от п п «—.. . ._______ ______

•  СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА . ----------- " " "  "  —

----------------—  впи? ^ * ®  РвДвля в чл. 5, ал. 6  от Правилника за реда
------------- -----  окалвн Регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 отЗУТ

k L?ТCVrI■ »  — |

3  ^ ■ ' « a e j i a s s E ^ , ,

^ L A * 032154*
** Я“ * и  *>»лал m оогжл,.

Т яи f

2017

iQOii Д-р ннж Георги ЛИнков/

П р е д с е д а т е л  н а  к о м и с и я т а :

П р е д с е д а т е л  н а  УС:

««таящотоудостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Hi II -  TV 004496
Комисията Ml O O W .W  Цмир м и и , р м -о ч ,  н ,  спнтна. и .  т .

ч а .  i y  от закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение™!:

Строител: ПАРСЕК ГРУП ЕООД
Седалище и адрес на управление: 1700 София, ул.'21-ви век" №17 
Представляващ: Бончо Димов Бонев 
ЕИК: 2 0 3 2 1 5 4 9 0

В уверение - Т 0 - . Ч . С  ■м ш ^.м  ж .и о .и м м т и г рятим. 0 S 0 3 /1 4 .0 M 0 M  спкипми» е .  Ц е ^ и и  прое.....................
регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват професионален

На основание чл. 5, ал. I  от Правилника за реда за вписване и ______ мя "»■..............- ___ Л
. « T A D A r o w n *  р*да за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

a I U r A  I г У П А  е -  строежи от транспортната инфраструктура;

"аГ Г Г  ~ — V ^ Z T "  ” р“  “  " м  цмр“ "н" ~  *— » •  -  с в и » ™ *•  СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ •

^ T Z T tZ  ^  *  ИЗАа“  удостоверение, се определя в ч а  5. ал. 6  от Правилника за реда
вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. ^о тЗ УГ

~\
НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН Н» || -  TV 01 

ПАРСЕК ГРУЛ ЕООД 

ЕНК' > 203213490

л О К Л 'Л 4  ,  H i II -  TV 004496

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.0*.2017

npDctdvnw на аомхията
(До*т Д-р инис Георги ЛИНКОе/

П р е д с е д а т е л  н а  к о м и с и я т а :

П р е д с е д а т е л  н а  У С :

Настоящ ото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.



-J*

з а д ^ м н ш у р ъ н с - щ  I N S U R A N C E
СвД1^пт1т И^ ! ^ На yn? ten0H^ ; i  Н °фИЯ' бул- -Тод°Р  Александров" NB 81-83, адрес за кореспонденция: 

1303 гр. София, ул. .Осогово Nfi 38-40, Разрешение за извършване на застрахователна дейност Ne 403 -  
_________________________________  03/16.04.2014 г. на КФН

З А С Т Р А Х О В А Т Е Л Н А  П О Л И Ц А

за застраховка ПО на участниците в проектирането и строителството 
No: 7261710000244

Място и дата на сключване: в гр7с.СОФИЯ, на 20.02,2017, от Агенция 100 АСЕТ ИНШУРЪНС ЦУ 
Брокер/Агент: ТЕЛЕО, код/Ne на легитим. документ 100С0171, адрес; гр,/с. ХАСКОВО

ЗАСТРАХОВАН: ПАРСЕК ГРУП ЕООД 
Адрес: гр. СОФИЯ, п.крд 1000, Бул/ул. 21 век, № 17, ет. 4, ап. 6

ЕИК:Г2ГЬ |3 |2 1 1 !5 1 4 |9 !0 1

ЗАСТРАХО ВАТЕЛ: ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

ПОКРИТИ РИСКОВЕ, ЗАСТРАХО ВАТЕЛНА СУМА И ПРЕМИЯ:

ЗАСТРАХО ВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
Обект на застрахователна защита в професионалната отговорност на Застрахования за вреди (смърт или 
телесно увреждане вследствие на злополука и пълно или частично увреждане на движимо или недвижимо 
имущество), настъпили през срока не застраховката и причинени на други участници в строителството и/или трети 
лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му. 
Вредите се обезщетяват въз основа на писмени претенции, предявени за първи ггьт през срока на застраховката, 
при условие че действията или бездействията на Застрахования, предизвикали вредите, са извършени след 
началната дата на застраховката. Застраховатвлят покрива отговорността на Застрахования а границите на 
определените в полицата лимити, но не по-малко от определените в Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството. Покриват се и съдебните разноски по 
гражданските дела. образувани по предявени искове срещу Застрахования, котето Зестраховвтвлят е  привлечен 

да и*  лимититв' Договорени в застрахователната полица.
ЛИМИТИ НА О ТГО ВО Р Н О СТ  
Лимитите на отговорност са както следва:
• 50 000 лева за всяко едно събитие и
• 100 000 лева в агрегат за срока на застраховката.
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙ Н О СТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ  
Проектант.
ДО ПЪЛНИ ТЕЛНИ  ДО ГОВО РЕНОСТИ
Договаря се безусловно само участие в размер на 10% от всяка щета , но не по-малко от 500.00 лева.

Застрахователна премия: 100.00 BGN Данък по ЗДЗП: 2.00 BGN
Общо за плащане: 102.00 BGN
Общо за плащане(словом): СТО И ДВА BGN
Начин на плащане: [х)Еднократно Г ]  Разсрочено, на ... бр. вноски, дължими както следва:

Ви DC PCI Да™ * •  плащана ма вноската Сума на разсрочената томим» ДамъкпаЗДЗЛ Сума на аноска1 -------------  20.02.2017 Г. 100.00 BGN 2.00 BGN 102.66 6GN

Срок на застраховката: 00:00:00 часа на 22.02.2017 г. до 24:00:00 часа на 21.02.2018 г.
и* явлучт. н л в м л  съм и гфммам Овчи** и Отмтмт  уопоаия т  мспмкомшт*

7Z0ZZZ1' Z "• “"a"""“»* yen*» м » ,  ,« * * * » * *  oai
о . .мчи. „  « и е ъ л . « К » .  » м »  -  « - мним ММ» "О М Р -г -м г  ж етр .и ж т.п и .

t s s s s s s s s z s i s s -------- — - — - — «,—
Нв» м а«п м ч»стотт1ша1|,в<а » >, Ж тр«>о»амО бм^ , (я в и м ^ у ц КММ>помегадкмд^ , мм ,

Попмцргв m m  •  сипе егчд м*г«мцвм« п« мютрвшр—п и  tpm

« тв  о * п р вф втя*#  е 24.00

ЗА  ЗАСТРАХОВАТЕПЯ:
Подпис,



1303 ф. София, уТ Е Г  Ж -  Разрешение "за°изГършТа^е ДР° В” № 81 "83’ ЗДРвС 33 к°Респ° нДенция:n S  ™ /  извършване на застрахователна дейност № 403 -  
-------------------------------------------------------------  03/16.04.2014 г. на КФН

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД I N S U  ---- '  "

ЕИК: I 2 [ 0 13 12 11 Тб ! 4 I 9 [ 0

З А С Т Р А Х О В А Т Е Л Н А  П О Л И Ц А
за застраховка ПО на участниците в проектирането и строителството

„  _ No: 7261710000243
‘  Ф  ,С С0Ф ИЯ' "а 20.02.2017, от Аг„Т О я ,0 0  АСЕТ ИНШУРЪНС ЦУ 

ьрокер/Агент. ГЕЛЕО, код/Nb на легитим. документ 100С0171, адрес: гр./с. ХАСКОВО

ЗАСТРАХОВАН: ПАРСЕК ГРУП ЕООД 
Адрес: гр. СОФИЯ, п.код 1000, Бул/ул. 21 век, № 17, ет. 4, ап. 6

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАД .АСЕТ ИНШУРЪНС” АД

ПОКРИТИ РИСКОВЕ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ПРЕМИЯ:
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

имущество), настъпили през срока на застоа^якятТ^ ™ частично увреждане на движимо или недвижимо
лица вследствие на неправомерни действия или Вркп0РИЧИНеНИ Н3 ДРУ™ У4^ ™ ^ 8 строителството и/или трети 
Вредите се обезщетяват въз основа на писмени ЛРИ ИЛИ П°  повод изпълнение на задълженията му.
при условие че действията или бездействията на ® предявени 38 ПЪРВИ път през срока на застраховката, 
началната дата на застраховка  З а с ^  предизвикали вредите, са извършени след
определените в полицата лимити, но не по-малко п Т Т 3 отговорността на Застрахования в фаниците на 
задължително застраховане в пооектипяивтг. рвделените в Наредбата за условията и реда за
Фажданските дел^образувани9по п м д я в а д ^ и ^ м е ? г^п и вч СТВ° Т0 ПокриВат Се И съдебните разн^ и

х а И р н о " ' ” ” ' пого,ореии ■ » ^ s » s xr ,° z 5 ;" ,'To
Лимитите на отговорност са както следва:

500 000 лева за всяко едно събитие и
* _ __ 1 000 000 ге0а в агрегат за срока на застоаховката
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ
строител.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ
Договаря се безусловно самоучастие в размер на 10% от всяка щета , но не по-малко от 5 000.00 лева.

Застрахователна премия: 1000 00BGN
Общо за плащане: 1020.00 BGN
Общо за плащане(словом): ХИЛЯДА И ДВАДЕСЕТ BGN

ачин на плащане: [х]Еднократно Q  Разсрочено, на ... бр. вноски, дължими както следва

Данък по ЗДЗП: 20.00 BGN

Вноска
1 Д^ГпсГздзп

1000.00 BGN 20.00 BGN
Сума на вноск» ___

_____________1020.00 BGN

“ :00® ° ™ 22.02.2017 г. до 24:00:00 ч.со м  21.02.2018 г.

г а а : = = : д =
« я к к р е д о с т ^ и  н . трвтм „ми. от “  3~ ° “* “  ~  « а д а д г ™ ,

-  -  w w m  « н . »  от' CVH.T, ”en"*W' 7'  Н* ° WWHM'  МиСРОЧ"И> —  Д» Д * ™  »  " * м . . * о  й. ткпискнв ,  ДОЛЪЦ,, „ с т р . ,о .„ т,  „  ЧИ ЧШ Ч, в 24.00



До
CO р-н „Младост“

Образец №11

Ш' ~ ; =  НА П0РЪЧКАТА в СЪОТВЕТСТВИЕ С 
IЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Наименование на 
поръчката:

Обособена позиция №2 „Възстановяване и обновяване 
на съществуваща детска площадка, намираща се в кв. 
„Полигона”, кв. 11, УПИ I, бл. 5, район „Младост”
За Обособена позиция №2 „ Възстановяване и обновяване 
на съществуваща детска площадка, намираща се в кв. 
^Полигона , кв. 11, УПИI, бл. 5, район „Младост”

емонтни дейности за осигуряване на зони за отдих и 
спорт в междублокови пространства в СО р-н Младост 
по две обособени позиции: Обособена позиция №1 
„Възстановяване и обновяване на съществуваща 
детска площадка, намираща се в жк. „Младост 1 ” кв 
14, УПИ IV .  зал бл. 28 п^йли v * ----------- „  ц

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

о б щ е с т ю н а т Г п ^ Г  ° BC™ H ДОКУмен™ и “бразци °т Документацията за участие в
y t S L РГ “ЦптГ УЧаВаНет° "а К0ИТ0 0 настоящото, ниеудостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени R
документацията за участие в обществената поръчка и Техническата спецификация.

обекта наТбГствТ ПреДСТавяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
спещфикщи“  "0Р1ЧКа С горепосоте™я "Рвд« т . съобразено с Техническата

работи Гппелм^Н„Н"Те СР°К0Ве’ К0ИТ° ПреДлагаме за отделните строителни и монтажни
са както следва (~  се -

съопъжеииГ ВСИЧКИ ВИДОВе новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 
ръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;

антикорозионни ™Дроизолационни’ топлоизолационни, звукоизолационни и 
агресивна среда -^годишц ^  И Cb°Pb“ “  В Среда ‘

стенни3пп1а ВСИЧКИ ВИД°Ве строителни’ монтажни и довършителни,
“  РИТИЯ’ ТеНекедЖИЙСКИ’ железарски, дърводелски и др.), как 

инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1,2 и 3 - 5 годим



Приемаме, срокът за изпълнение на предмета на настоящата обществена 
поръчка, да бъде 18 календарни дни, от които:

1 • Срок за изготвяне на проект във фаза „Техническа“ 3 календарни дни.
2. Срок за изпълнение на CMP 15 календарни дни.

У Забележка: срокът за съгласуване на проекта от Възложителя не се 
включва в общия срок за изпълнение от предложението на 
изпълнителя.

Нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка с предмет: 
емонтни дейности за осигуряване на зони за отдих и спорт в междублокови 

пространства в СО р-н Младост по две обособени позиции: Обособена позиция 
'  „Възстановяване и обновяване на съществуваща детска площадка, намираща 

се в жк. ,̂ Младост 1”, кв. 14, УПИ IV, зад бл. 28, район „Младост”.“ и Обособена 
позиция №2 „Възстановяване и обновяване на съществуваща детска площадка, 
намираща се в кв. „Полигона”, кв. 11, УПИ I, бл. 5, район „Младост”

За обособена позиция №2 „Възстановяване и обновяване на съществуваща детска 
площадка, намираща се в кв. „Полигона”, кв. 11, УПИ I, бл. 5, район „Младост”

1. Подход за решаване на проектантската задачата
Изготвяне на технически инвестиционен проект:

Техническите проекти за нуждите на реконструкцията и изграждането ще бъдат 
изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по 
приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности.
1роектите ще бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по 

приложимите части.

В обяснителните записки проектантите подробно ще опишат необходимите изходни 
данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за 
влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 
изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на 
изпълнение, количествени и стойностни сметки. Техническите проекти ще се 
изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за 
обхвата и съдържанието на работните проекти.

Обхват на проектирането:
Част АРХИТЕКТУРНА
Проектът ще съдържа:
• Ситуация в М 1:200

Схема за разполагане на съоръженията
Схеми с размери и изгледи на съоръженията
Към площадките ще предвиди и достъп подходящ за хора с увре
Ще се предвидят места за сядане или пейки към всички детск 

спрямо действащите нормативни изисквания и наредби



Сертификати за всяко съоръжение

Част КОНСТРУКТИВНА

площадките™”6 К0НСТруктивно становище (монтажен план) за съоръженията и 

Начини на монтиране на съоръженията и покритията (детайли)

к о н с т р Х Г ® ~ ™ Т Ю ГРадНе "а П°ДП0РНИ СТе™ За уКре"ва"а ™ « Р » а -
Част ГЕОДЕЗИЧЕСКА

т ео и т о т Г Л ^  "° ЧаСТ Ге°ДеЗИЯ Ще °ЪДЪрЖа подР°бно геодезическо заснемане на територията, обект на проектиране

’ Се пРеДставят Трасировъчен план и Вертикална планировка М 1 -200 М 1 •
“ еитеКз” ТП ~ P “■ " Р ™ ™ ™ * с проекта съоръженията и трасетатТна алеите за достъп. Проектът ще бъде съобразен с ЗКИР и наредба №3 към него.
Част ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

чеотежПсРп 1 ^ Т„„ГСаСТ ПаркоустР°ява"е и благоустрояване ще съдържа технически
03M e L „  1  На съоръженията * съществуващата растителност иозеленени площи на терените

• На местата за открити площадки за игра ще се предвиди подходяшо
к ^ ° с е ТппетожСЪ0ПРТ °  6 НаредбаТа> Ще се съществуващата растителност,
съществувай™ И 0 ра °тка’ ако е не°бходимо. Няма да се допуска премахване на
п о ж о З и  И R ДЪРВССТНа раСТИТелНОСТ- Настилките за достъп до съоръженията ще са подходящи и в съответствие с предвидената функция.
ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Ще се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба №2/ 22 03 2004г за
ш сГ оГ еИлТНпИЗИСКВаНИЯ ^  3f аВОСЛОВНИ и без°пасни условия на труд при извършване на строително -  монтажни работи г
ПУСО

мте™™ Наредбада за Управление на отпадъците и поддържане и опазване чистотата на територията на Столична община.
ПРОЕКТНО -  СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

в«екГобХ ДГ оВ"елП„ °Г бНИ КОЛИЧестве™-с™й"°™ и за видовете работи за

о
- 2
о

Проектът ще се представи на хартиен носител в 4 
бр. на магнитен носител (диск).

Изходни данни
Визи за проектиране

АОС за имотите, предмет на проектната разработка



0 Ще бъдат спазени всички действащи законови и нормативни разпоредби за 
проектиране, изпълнение и минимални гаранционни срокове.
(Участникът описва етапите на изпълнение на задачата, обосновава 
последователността и взаимовръзката на предложените от него дейности, включени 
във всеки един етап на изпълнение, като са отразени предвижданията на
1 ехническата спецификация и предлага подход за изпълнение, организация и 
управление и обосновава, че предложеният подход ще доведе до качествено и 
ефективно изпълнение на проектантската задача.)
2.Подход при изпълнение на СМР
ПРИЛОЖЕНИЕ -  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Общи сведения:
• Разположение — жк.”Младост”;

Ситуационно позициониране-съгласно съществуващия регулационен план; 
Обхват на работите: съгласно предоставената тръжна документация ;

• Ангажименти:
и Изготвяне на технически инвестиционен проект;

Осъществяване на авторски надзор
I ' Организация на строителството и строително монтажните работи;

Доставка на необходимите материали;
U Реконструкция и изграждане на детски площадки

Предаване на обекта за редовна експлоатация съгласно реда и 
последователността на ЗУТ;

Поддържане на обекта до окончателното му приемане от Възложителя;
Отстраняване на скрити недостатъци и появили се дефекти в поетия 

гаранционен срок.

!• ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИ 
Предметът на настоящата поръчка е инженеринг -  изготвяне на технически 
инвестиционен проект, осъществяване на авторски надзор и осъществяване на 
строително монтажни дейности.
[Делта на настоящата процедура е чрез изграждането на детски площадки на 
територията на район „Младост“ да се осигури възможности за игра на децата и отдих 
на посетителите на детските градини и междублоковите пространства в подходяща 
естетическа среда.
Предвижда се да се обновят площадките за игра на мястото на стари съществуващи, с 
което да се осигурят максимален брой занимания за деца.

Площадките ще бъдат съобразени със съществуващото положение, ситуацията и 
нео ходимостта на конкретния обект, като се използват максимално годните за 
употреба съществуващи детски съоръжения:

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 Ръчен изкоп за стъпки за съоражения м3 1,5

БЕТОНОВИ РАБОТИ И 
НАСТИЛКИ

1

2

Бетон за стъпки за съоражения м3 1,5
Доставка и полагане на бетон Б 20 за 
основа ударопоглъщаща настилка м3 5



1 3 Изравнителна армирана замазка -  3 см м2 150

ц

Доставка и полагане на гумирана 
ударопоглъщаща настилка плочи -  4 см 
- всички операции и материали м2 150

5 Производство на плътен асфалтобетон т 10
|_6 Полагане на асфалтобетон т 10

ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ПАРКОВА МЕБЕЛ

1

Доставка, сглобяване и монтаж на 
тематично комбинирано детско 
съоражение бр. 1

2

Доставка, сглобяване и монтаж на 
тематична люлка със седалка „гнездо” бр. 1
Доставка, сглобяване и монтаж на 
детска клатушка бр. 1

3

Доставка и монтаж на кошчета за 
отпадъци бр. 3

4

Доставка и монтаж на информационна 
табела бр. 1

I 3 Доставка и монтаж на пейки бр. 3

6 Доставка и монтаж на ограда л.м. 70

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

ОСВЕТЛЕНИЕ

1
Натоварване и извозване на строителни 
отпадъци м3 602 Почистване на терен м2 200

I----- ДОКУМЕНТАЦИЯ
1 Сертифициране бр. 1

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
п ръчен изкоп за стъпки за съоражения м3 1,5

1

2
Доставка и полагане на бетон Б 20 за 
основа ударопоглъщаща настилка м3 53 Изравнителна армирана замазка -  3 см м2 150

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна докуме 
отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.



П°ЛУГ На "РИ ИЛ" "° П0В0Д сключванего и изпълнението на този
лица /изключен“ 3“ Конфиденииална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети И31<лючение на контролни и одитни органи. Р

никаква^ас^^ K nH ^M>KaBa ^  Н6 пр.едоставя или да пРави Достояние на трети лица 
начиГ и в Г кя, Ф ИНФормация по договор по какъвто и да е
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И Да 6 Ф°РМЗ бСЗ пРедваРителното писмено съгласие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено такава

ПРИ МИ П° П°В0Д ИЗПЪЛНСНИето на настоящия договор, която е
Р^ко^нето^аняИЗПЪЛНеНИеТ0 на техните задължения във връзка с изпълнението му.
™  степен ИНф°РМаЦ11Я ПреД Работник служител се осъществява само в 
акава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по

изпълнението на настоящия договор. р

При изпълнение на СМР сме съобразили в пълна степен с технологичната
д е ^ с ? Г е еЛНс0ъсТ‘ ЛИНСЙНИЯТ г р а Ф и к  се вижДа ясно последователността на 
дейностите, съставен въз основа изискванията на Възложителя Тръжната 
Документация и данни от технико - икономическите проучвания.

Линейният график е съставен в следната последователност- 
J) Производствен анализ на обекта;
2) Съставяне и номенклатура на подготвителните и основни СМР-

транспорпз^ средства *̂" P“6°™ " °СН°ВНИте «
4) Изчисляване необходимия разход на труд, машиносмени, строителни материали;
тттл™ ЯНе Н3 план"гРаФиди за осигуряване на строителството с необходимите 
трудови и материално-технически ресурси.

работиЧрСЗ ТеХНОЛОГИЧНИ таблици са определени времетраенията на всички видове

работиВняК1̂ аб°Та В Линейният гРаФик за изпълнение на строително -  монтажните 
работи на обекта се изразява с отсечка имаща дължина, равна на отделната 
продължителност на работата.

нямя ппЛп ВИД0Ве раб0ТИ’ *оито не са обвързани технологично и организационно и 
вънптнитГ ЗВКИ за с п е ц и Фи ч н и  Рискове, се изпълняват едновременно. Приоритет са 
к лим атични ^ РЗб0ТИ И ПРИ НеВЪЗМ0ЖН0СТ за изпълнението им, поради влошени 
С М Р  р г У МЯ’ ще се пРенасочват работниците към изпълнението на вътрешни СМР, с цел на спазването на крайният срок.
извъош^анр^4яЗИРаНеТ° Н3 Работата е предвидена така, че да позволява едновременно извършване на няколко вида дейности.

работГяИ1 Г „ И ЗВе“аТа’ К0ИТ° “  гопълняват предвидените СМР, работят съгласно работния график, като са определени на база производителност /изработка/ на ден.

изРГ „ Г е ~ ^ ™ Те “  "РеДСТаВЯ ” С линеен график за
Работите по изпълнение може да започне, след като всички о/говорйи ръкевс 
изпълнители на работата и членове в състава на бригг 
вътрешните норми и правила за обекта.



% Z ~ —  раб°™ Ha °беКТа Ще 3аП0ЧНаТ След провеждане „а начален 
инструктаж. ЦеЛИЯ изпълнителскв переопал. Ще бъде провеждан и ежедневен

S : ~ "°  започват след предаване на строителната площадка от
матеоиГн , ,  т  Изпълнителя. “  обособят помещения -  склад за инструменти и 
материали, за техническото ръководство и за почивка на работниците
Строително-монтажните работи на обекта се извършват съгласно утвърдения от 
Възложителя линеен план-график за изпълнение на дейностите.
бригади СТрОИТелно‘монтажни Работи се изпълняват от специализирани строителни

Преди започване на работата ще се изгради приобектовата база -  ще се достави и 
разположи съгласно ситуационния план -  химическа тоалетна, контейнер за 
инструменти, контейнер за отпадъци, необходимата техника и механизация

изпълнението на строителната дейност ще се използват само ръчни електро 
инструменти, горелки и удължители преминали преглед за годност.
В строителството ще се влагат материали определени в проекта и отговарящи на 
всички изисквания на нормативните документи. Доставяните материали ще са 
придружени с необходимите сертификати, декларации за съответствие и др. съгласно 

аред ата за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти и ще са 
предварително одобрени от Възложителя.
Всички материали и оборудване подлежат на входящ контрол.
При изпълнение на СМР се прилагат изискванията на Наредба3/31.07.2003г. за 
съставяне актове и протоколи по време на строителството.
Приемане на изпълнените дейности става след успешно проведен входящ контрол на
материалите, качествено изпълнени на СМР по работния проект и количествената 
сметка.
Изпитванията ще се извършват от лицензирани /акредитирани/ лаборатории, 
предварително одобрени от Възложителя.
Представителят на Възложителя може да изиска да се направят допълнителни 
изпитвания, когато съществуват съмнения по отношение на получените резултати.

редставителят на Възложителя може да изиска да се направят допълнителни 
изпитвания, за установяване на предполагаеми скрити пропуски и дефекти. Разходите 
за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване.

зпълнителят ще осигури свободен достъп на представителите на Възложителя, 
независимия строителен контрол, проектантите и други външни одитори и контролни 
органи за извършване проверки на обекта и водената документация.
Извършването на работите ще се извършва при едносменен режим на работа.

края на всеки работен ден местата, на които са извършени СМР ще се почистват и 
освобождават от строителни отпадъци. Всички неизползвани материали се прибират и 
подреждат в приобектовия склад.
Задължени за спазване на режима на работа и поддържане на реда на строителната 
площадка са всички участници в изпълнението на строителния процес. Отговорни за 
това е целия Ръководно-експертен екип.

Изпълнение на обекта
- ще се предвидят всички мерки за безопасност при изпълнение на О
- ще се предвидят качествени материали, придружени със съответнйт,
- ще се съблюдават всички норми при изпълнение на строителсЛв 
лесно поддържане в процеса на експлоатация;



roCBbm,rann Z H,,eT0 “  пл0щадката на лицензиран орган за контрол да
бе опТност по “  На вълнената площадка с изискванията за
езопасност по реда на Наредба №1, който да изготви доклад и/или сертификат за

S Z r r *  В“  ° СН0Ва “  РеЗУЛТаТИТе °Т " ™ а органът^определя 
станали и се Г, ПЛ0Щадката за игРа с изискванията на Наредбата и „а съответните
експЗания“ а Г ш Г а ? “ 0 “  П°ЛЗВа"е ИЛ“ — » за въвеждане в

н о ™ Г е 7 „ а“  П Г  КОЙТ° "  ВКЛЮЧВа "РОеКТа И ВСИЧ™ ~ ™

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТАТА

Д е « Г ™ Т в ~ ^ Д Г о Г ™ .Раб<>Та “  ИЗВЪРШИМ “ “  —

f o ” НаТДдбаП37ъм" W t““ ™  ^  зап0™ал̂ непосредствено след съставяне на Протокол 
/  ОТ наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси строителна

Г н р Г ™  до™ ХОДИМИ 3а-НаПРеДЪКа На Раб°™Те- К0ИТО ™  —да приключи договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя 
табела съ с^ ^ ”6 СМР Ще °СИГурим и монтираме информационна и указателна
— ния заДЪзГ в Ие СЪГЛаСН° ГНАРЕДБА № 2 03 22-М'2»»‘* Р за минималните
стооитеХ и здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“ F

МРРК ? Л Т еЛ"аТа ПЛОЩадка се сигнализира при условията на Наредба №16 на 
МРРБ за временна организация „а движението при извършване на строителството „а

Ще отредим площадката с временна строителна ограда в границите на регулационната

^огСое„и3^ я б В„РеМеННО СеЛИЩе’ КаТ° "0СТаВИМ ФурГОН за ^ническите ръководители, 
! е ~ с к а п ° ™ Г ^  ”  МаТериалиге ~ °™Р"™ и закрити, за оказване „а спешна 
обозначени Й Щ' бит0ВИ помещения за работниците, химически тоалетни

С— п „ ™ н П Ю ° ХРаНа' К0НТеЙНеРИ За 0ТПаДЪЦИ И др" Ще “  обособят 3°™ за

д е м о н т а р ^ ^ в ^ и т е ^ ^ Г н й Г ™  т Н °С т  "° инсталиранет°- работата в

даугапмобни о™сРеД°СТаВЯ П0Др°бни отче™ за материалите, напредъка на работата и други подобни отчети, които са необходими и се изискват от Възложителя
д о к у ™  ше предоставяме пълен достъп до всички

; ^ РСЕК ГРУП“ Е0°Д  ще Уведоми предварително Възложителя за източниците на
изпитай’зТдаТможеНаМеРЯВа ™ П°ЛЗВа И ЩС Му пРедостави представителни проби за зпитване, за да може той да се увери, че същите са подходящи

б ъ д е Г н Г в Г  тТОЧИт "е '  бИЛ "редварито™° »Д»6РСН от Възложителя „яма да 

обектаНИТСЛЯТ ЩС УСТаН0ВЯВа системен контрол върху материалите,

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД предвижда да изпълни строително монт 
календарни дни.
Последователността на изпълнение на дейностите ще следва 
последователност за извършване на строително монтажните работи.



След приключване на строително-монтажните работи, строителната площадка ще 
оъде почистена и околното пространство - възстановено (приведено в първоначален

Изпълнителят окомплектова и предава всички съставяни актове, протоколи, проби и 
други документи съставяни по време на строителството. Изготвя и се подписва 
Констативен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа.

4. ТЕХНИЧЕСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
Организационна структура на ръководния персонал за изпълнение на строителството 
Екипът ще се състои от квалифициран персонал с голям опит в изпълнение на 
съответните им възложени задачи и ще включва инженерно — технически екип:
• Ръководител екип;
• Технически ръководител на обекта;
• Координатор по безопасност и здраве;
• Отговорник по контрола на качеството;

Ръководител екип
Организира и ръководи дейността на екипа.
Участва активно в подготовката на документите.
Делегират допълнителни права и задължения на членовете на ръководния 

персонал на Изпълнителя.
i Разрешават евентуално възникналите спорни въпроси с ръководния екип на 

Възложителя. Носят отговорност за реализацията на проекта от гледна точка 
изпълнение на предмета на Договора: управление на всички процеси на
строителството, разходи, срокове, управление на качеството на строежа, спазване на 
технологичната последователност, залегнала в проекта.

Пряко следят и отговарят за създаването на безопасни условия на работа и 
тяхното спазване.

Технически ръководител:
Организира и подпомага различните СМР по време на цялостното изпълнение.

U Следи за развитието на работите и генералното обезпечение е хора, материали и 
оборудване.

j Участва в процеса на планиране и изготвяне на доклади и седмични отчети. 
Следят за създаване на безопасни условия на работа и тяхното спазване.

Контактува със строителния надзор / консултанта /, експерта по контрол на 
качеството, отговорника по опазване на околната среда

Подава информация за напредъка на строително-монтажните работи на 
ръководството на дружеството. Създава организация на работните бригади, дава заявки 
за материали. Строителният инженер носи отговорност за здравето и безопасността на 
работещите. Той съвместно с ръководителите проекти съставят документите по 
отчитането на СМР и по изискванията на Наредба №3 от 31.03.2003г.

зен.Отговорник по контрола на качеството -  организира и е отгова^енх^ изготвящ 
съгласуване и спазване на Плана за Контрол на Качеството. Пррко/е,;' отговоренуд 
цялостното управление на качеството във всичките му аспекти. ( 1; (~ &£'\\

. л%‘ /  •



S r r „ P безопасност “ WPaBe- Организира и отговаря за съставянето „аИнструКЩ1и по Хехника на 6езопасност и 0храна на труда и контрол на
изпълнение.
Снабдява, изисква и контролира по безопасно полагане на труд и спазване на 
правилата по техническата безопасност.
Щ рисъства и координира изпълнението на взетите решения на съвместните срещи. 
Докладва за всички възникнали проблеми и взетите мерки на Ръководителя.

Екипът ще изпълни следните задания:
Договорни:

Установяване на връзки с Възложителя и Строителния надзор;
Подг отовка на цялата договорна документация;
Изготвяне Програма за опазване на околната среда;
Подготовка на Проект за безопасност и здраве;

* Подготовка, получаване и представяне на гаранции за изпълнение на договора 
за обществена поръчка ; F

Инженеринг:
Набелязване, обсъждане и решаване на различни технически проблеми; 
Проектиране на временното строителство;

Планиране:
Определяне количествата и реда на изпълнение на СМР;
Планиране и изготвяне на линеен календарен план -  график за осъществяване на 

строително монтажните работи;
• Изготвяне Финансов план;
• Планиране на мобилизацията;

Организиране на ресурсите за изпълнение на работите;
Планиране на доставките -  изготвяне на график за доставки;

• Осъществяване на контрол при изпълнение на строителните дейности, 
напредъка им, разделяне на междинни фази и последователност при съобразяването с 
критичните дати за приключване. Идентифициране и коригиране на отклонения в 
графика за изпълнение на работите;
• Планиране на демобилизацията на края на обекта.

Технически задания:
Подготовка и осъществяване на плана за мобилизация/демобилизация;

Доставки и логистика:
Подготовка и осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея 

процедури за осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, 
оборудване и доставки до строителния обект.

Здравеопазване, безопасност и защита на околната среда :
• За оказването на първа медицинска помощ, ще се установи връзка,с местно 
медицинско заведение, което ще предоставя услуги, ако такива са не об ^ б д им и ; -...

прецедените длъжностни лица по въпросите на зДравей^азвацбто^* ------------***** i c  н а
безопасността и защитата на околната среда , ще наблюдават, ръководят, , 
консултират строителните екипи по въпроси свързани с процедури за( пп 
на злополуки; “ F



Работно време и смени:
Работното време на обекта ще бъде съгласно Кодекса на труда.

ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
”ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД разполага съсс собствена механизация, която редовно

г о Г Г а И ПерИ0ДИЧН0 обновява. Също така строителното дружество има 
договорни взаимоотношения за наем на механизация и други.

5. КОНТРОЛ
Мерки за контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при 
с^оежаКаТа’ СВЪРЗаНа С п°Ръчване и получаване на материали и други продукт за

С прилаганата система за управление в „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД се постига
нарастване на удовлетвореността на клиентите чрез все по-пълно задоволяване на 
техните изисквания.
В строителното дружество е внедрена Интегрирана система за управление (ИСУ) по 
стандартите : ISO 9001:2008- Системи за управление на качеството ; ISO 14001: 2005 - 
Системи за управление на околната среда и OHSAS 18001: 2008.
В строежа ще бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта 
отговарящи на изискванията на българските и/или европейски стандарти. Предвижда се 
съгласуване с Възложителя на влаганите в строежа материали, елементи, изделия 
КП4СрТ гГ ИгВ\ ; п Проектните изменения също ще се съгласуват с Възложителя.
” УГЬК 1РУП ЕООД оценява и подбира доставчиците си според тяхната 
способност да доставят продукт в съответствие с изискванията, 
а точното дефиниране на изискванията към продуктите се поддържат в ПАРСЕКен 

вид списък на нормативни документи с външен произход -  закони, наредби, 
правилници, норми за проектиране, стандарти и др. Прави се преглед на изискванията 
заложени в проектната документация и договора за изпълнение. Предвидено е винаги 
преди прилагането на дадена спецификация, да се прави проверка за ПАРСЕКност. 
Създадени са критерии за подбор, оценяване и повторно оценяване на доставчиците 
Нсички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа, ще бъдат 
придружени със съответните сертификат за произход и качество, инструкция за 
употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените 
продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно Закона за
техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
Според случая „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД се разпорежда с несъответстващия продукт по 
един или повече от следните начини: предприема действия за отстраняване на 
откритото несъответствие; разрешение за използване, пускане или приемане с 
тклонение от подходящо упълномощено лице или когато е приложимо, от клиента- 

предприемане на действия за предотвратяване на неговото първоначалнепредвидено 
използване или прилагане; предприемане на действия, съо*е 
последствията, реални или потенциални от несъответствието в/сл) 
несъответстващия продукт е открит след доставката, или когато L n t  
започнало. г 1



Предвидено е предпазването на продуктите по време на вътрешните операции и по
реме на доставка на продукта до предвиденото местоназначение. Предпазването се 

прилага и за съставните части на продукта.
Преди получаване на материали и/или оборудване директно на строежа се предвижда 
че може да се изпълни предварителна проверка при доставчика.
” АРСЕК ГРУП“ ЕООД се грижи за собствеността на клиента, докато тя се намира под 
контрола на дружеството. н

Качеството на закупените материали/ услуги се осигурява чрез:
- еднозначно, точно и пълно заявяване на техническите изисквания към 
параметрите и показателите на материала или оборудването пред доставчика, в тч 
когато е необходимо чертеж или друг документ, на който трябва да отговарят 
параметрите и показателите на продукта;

подходящ избор на доставчик;
' договор за закупуване/ Количествена сметка, в които са определени
изискванията към количеството, идентификацията за безопасност, изисквания за 
качество)6 Пр°ДуКТа (наличие на “Декларация за съответствие” или Сертификат за

- задължително извършване на входящ контрол на закупените материали и
продукти, съгласно изискванията на процедура «Закупуване» от Интегрираната 
Система за Управление/ИСУ/. Р

планирането на необходимите за закупуване материали, продукти или услуги се 
извършва въз основа на следното:

за извършване на СМР -  въз основа на проектната документация и на 
изискванията на сключения с клиента договор;

за други спомагателни материали и услуги -  въз основа на сключените договори. 

Мерки за контрол на качеството на труда
Качеството на труда се постигат чрез използването на съвременни технологии за 
изпълнение на строително-монтажни работи, ефективно управление на човешките 
ресурси и подобряване на Системата за управление.
Дружеството се развива устойчиво в един динамично променящ се пазар Това е от 
огромно значение за качеството на всички дейности по изпълнение на поръчката 
Ръководството на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД привлича целия персонал към активно 

В Управление на качеството чрез обучение и мотивация. Дава се приоритет на 
квалификацията на персонала и се прилагат съвременни методи за управление на 
качеството, като гаранция за удовлетворяване на клиентите.
Методите и организацията на текущия контрол и на дейностите при изпълнението на 
поръчката са залегнали в международния стандарт БДС EN ISO 9001.
Ежедневно се извърша текущ контрол върху качеството на труда от техническия 
ръководител и ключовите експерти по отделни части .

^  ака в сгРоителното дружество има назначен на трудов договор специалист - 
говорник по контрола на качеството, който ще организира и е отговорен за

о ™ Г : \ Г Г аСУВаНе И СПаЗВаНе т  Плана М КоН11к’л на Качеството. Пряко е
ПАРСЕК грЯу п " НрпоУп РаВЛеННе "а качеството ™ ™  всичюричгаеяекги.

” 1РУП ЕО°Д  има дългогодишни отношения с набор от бпигали
— ЗЩИ РаЗЛИТ  ВИД0Ве СМР -  К°ФР“ ТИ, арматурист/топлоизолационни; 
хидроизолационни работи, замазки, шпакловки, мазилки, Елект^о спецщйисгиЬ 
ВИК специалисти. Работниците са с необходимия опит, орган\паци/й Ш ф Ш
което благоприятства за качественото изпълнение на поръчката. \  ['• ; ^  '



к о е т Г ^ п 6 ПерИОДИЧНИ "Учения за всички работници и служители на фирмата
съгласно Г й гл л Г ™  32 И3пълнението на СМР с необходимото качество, както и съгласно действащите стандарти и практики.

Прилаганата система за управление в „ПАРСЕК РРУП“ ЕООД осигурява •
рано и cZ Z m” “ " «а евентуални несъответствия възможно най-рано и своевременното им отстраняване;

процесите,°ВНаТа ПР°ВерКа’ И Не'фСКЪСнатото подобряване на ефективността на 

ДРУжествотГВаНе УД°ВЛеТВОреНОСГГа на клиентите, с което се гарантира успеха на

(^тооително мпнтЗВЛГ Ие На Качеството пъхваща търговската, производствената
всичките служите И контролната Дейности, всичките организационни единици, сичките служители и всичките видове продукти и дейности.

прилагайки ““ действащ™  “ ^емн за управление „а качеството и
р лагаики наи-добрите практики в това направление, „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД изготвя 

План за качеството, който покрива следните основни аспекти:
проекта; ИСЪК ° ПРаВаТЗ И задълженията на персонала от екипа за управление на

2) Възрешни координационни процедури и инструкции;
3) Процедури за проверка и одобрение на документите;'
) Вътрешни процедури по контрола и приемането на СМР;

матери™™?аУготовкиГНТРОЛ На "Роизводитежте и доставчиците „а

околната с“ даГ”'Я "* ДеЙН°С™Те и контрола n0 охрана "а ТРУД* « опазване на
7) Инспекционни процедури;
8) Документи по качеството;

Преди изготвянето на Плана за качество, ще бъдат уточнени процесите тяхната

о 7 ъ ~ Г а Л„Г„а КЖТО " ^  ®ЪДаТ °ПреДеЛеНИ Кригер“  " т а  необходими за
ресурси̂  и Z b o n L ™  Ра™Вн0СТГа " КОНТР°Ла На те3" Пр0цеси- бъдат осигурени 
на поонег„“еФ Р "е°бх0Дими за осигуряване на оперативността и мониторинга 

процесите, както и за проследяване и анализ на тези процеси.

осР„Игупе„НИ„КнТ еТО “а ПРОиеС’ ПРИ К0ЙТ° “  Гу6и оьответствие с изискванията, ще бъде
системата за '™"ТСЛеи и специфичен контрол, който също ще бъде отбелязан в системата за управление на качеството.

Контролът по качеството може да бъде разделен както следва:

1- ВХОДЯЩ КОНТРОЛ:

удостов?рГашиИкжегРТИфИКа™ ™ МаТериалите X дру™ необходими документи, 
” Г „ с З р а Г т „  И "а продуктите и к о н т р о л н и т е  „а ,
* Геометрично съвпадение; 1

2. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ ,
Спазване на технологията и технологичната последователнос



Геодезични проучвания; 
Лабораторни измервания; 
Визуален контрол;

3. КОНТРОЛ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Протоколи за стандартизация на материалите;
Протоколи от лабораторни и полеви тестове;
Контрол от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ
ще У”Р“ н*ва постоянен авторски надзор по време на строителството в гледните аспекти,

• Приемане на специфични работи и оценка на съответствието на изпълнените 
раооти с проекта;

Даване на допълнителни проектни решения и детайли;
• ще оценява резултатите от тестове и анализи;
обосномниИЗВЪРШВа И °ДОбрЯВа пР°мени в проекта,ако същите са необходими и

Вътрешни правила:
Отговорност на ръководството на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД:

Ангажираност на ръководството
Ангажираност и целенасоченото участие на Ръководтсвото на „ПАРСЕК ГРУП“ 
ЕООД е определящо при разработването, функционирането и постоянното 
усъвършенстване на системата за управление на качеството. Те потвърждават този 
ангажимент като са определили, документирали и разпространили своята политика по 
качеството, стратегическите и организационните си цели и стремежа към постоянно 
подобряване на качеството за задоволяване на изискванията на клиентите 
Ръководтсвото на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД предприема всички необходими мерки за 
осигуряване разбирането, прилагането и изпълнението на политиката по качеството и 
на целите на всички организационни нива.
Периодично ръководствата извършва прегледи на системата за управление на 
качеството за установяване на нейната ефективност и ефикасност и съответствие на 
политиката и целите е настъпилите промени, както и за осигуряване на необходимите 
ресурси за функционирането й.
Задълженията на Висшите ръководства на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД са:
' формулират политиката и целите на дружествата;
□ установяват степента на постигане на тези цели;
1 I назначават У пълномощен представител на ръководството;
П извършват системен преглед, поддръжка и подобряване на СУК;
□ планират и осигуряват ресурси за функциониране и подобряване на СУК ; 

определят отговорностите, правомощията и начините за мотивация на персонала

Фокус върху клиента
„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД управлява процесите въз основа на писмен 
се прилага при преглед на заявките/офертите и договорите, с 
изискванията на
клиента са ясно и точно определени още на входа на тези процес,, 
този документ е управлението на запитвания, оферти , договори за



Политика по качеството
Изпълнение на политиката, поддържане и подобряване на СУК
Ръководството на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД се задължава да проверява и оценява

Г  и 1 ™ „ Т е Пн Г „ Т Та П° КаЧеСТВОТО и да в™ а "РИ всякакви отклонения от 
пГвторени™ им отстраняване „а откритите несъответствия и недопускане „а

^чТствотоТГлеквГ"0 "а рък0в0диаели носи отговорност за това, че политиката по
служители кактп ™ ЦСЛИТе На фирМата и е разпространена и разбрана от всички ужители, както и за това, че служителите са мотивирани да постигат тези цели.

Цели по качеството

?е7а” Недните:еЛИ ’ЛАРСЕК ГРУП“ Е° ° Д политиката по качеството.

на поръТките™“0 "Р°УЧВаНе Па3ара и тъРсене възможности за увеличаване на обема 

запазване и разширяване на пазарните позиции;
осигуряване на нови технически средства и механизация за изпълнение на СМР- 

п въвеждане на нови материали и технологии в строителното производство- 
■; подобряване организацията при изпълнение на СМР- 
[ I постигане на по-висока производителност на труда и по-голяма печалба; 

постоянно поддържане и подобряване на СУК

Й£от„°ициСТИ При шпълнение на СМР "а обе за осигуряване „а високо качество: 

Отговарят за качествено изпълнение на поставените от техническите ръководители 

Технически ръководители

Г Х т “ „°„б7 7 аМ“е На пР°извоДСТвените звена с необходимата за започване „а
к он таот т т , ДеИН0С™ условия (Документация , оборудване, материали др.) и контролират качеството на изпълнение на СМР. 1
Спазват одобренитя график за изпълнението на СМР на обекта.
TeCx™ ^ ДеНН0СТИ’ свъРзани с изпълнението на възложените СМР, се ръководят от 
график ръководители в съответствие с изготвения проект, РПОИС и линейния

отття™L ! процеса на изпълнение се наложат промени, същите задължително се
книгя ня п Г  техническите Ръководители, проектантите и инвеститора в заповедната книга на обекта и работния проект.

На КаЧеСтвено изпълнение на СМР попълват на обекта следните одобрени формуляри по качеството:
Резултат от входящ контрол на доставените материали 
Заявка за закупуване на материали

Управление на инфраструктурата
Процесът на определяне на необходимата инфраструктура включва-

Осигуряване и поддръжка на необходимите помещения, работь 
резултатите' и И”^Трументи и спомагателни средства съобрази/ бизнес целцГе, 
подновяване 6 РССУРСИ’ Предпазваието’ безопасността (и техйоло; '

Прилагане на подходящи методи за поддръжката на машините иЪьоръжстг



Отговорност за поддържането и подобряването на инфраструктурата 
механик и началник „Материално-техническо снабдяване“

носят главния

(Съгласно описаното в Методиката за оценка на офертите)

Изпълнението на предмета 
съответствие е: на настоящата обществена поръчка ще бъде в

■ Закон за устройство на територията (ЗУТ);

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството;

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на 
строежите 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 изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

■ Наредба № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;

■ Наредба № з 0т 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;

■ Наредби № 1/2009 г. за условията и реда за устройство и безопасност на 
площадките за игра.

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

Дата: *Гг«..2017 г.



До
CO р-н „Младост“

Образец №11

ПРЕДЛ° ^ ™ Е  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
1 ь х н и ч е с к а т а  с п е ц и ф и к а ц и я  и  и зи с к в а н и я т а  н а

в ъ зл о ж и т е л я

Наименование на 
поръчката: Ремонтни дейности за осигуряване на зони за отдих и 

спорт в междублокови пространства в СО р-н Младост 
по две обособени позиции: Обособена позиция №1 
„Възстановяване и обновяване на съществуваща 
детска площадка, намираща се в жк. „Младост 1”, кв.

’ УР И 1У’ ЗЯД бл* 28, Район «Младост”.“ и 
бособена позиция №2 „Възстановяване и обновяване 

на съществуваща детска площадка, намираща се в кв 
„Полигона”, кв. 11, УПИ I, бл. 5, район „Младост”
kl ° бос°бена позиция №1 „Възстановяване и обновяване 
па съществуваща детска площадка, намираща се в жк

“r n t d o Z " '" '  кв' Н  УПИ 1К зад б"■ 2'*• район

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

общ еетю натГпоГчТ  L T ™  Д0КуМеН™ и обра™  »т Документацията за участие а 
удостоверяваме Р, е отговарямТ^на ""К°ИТ° потвърждаваме с настоящото, ние

обекта наНоаЯш есТ„° ПреДСТавяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
спецификщщя6^ 611373 "°РЬЧКа С ГОрОТ°с°че™ предмет, съобразено с Техническата

работи, предмет^'потачкатТ ея011™ "редлагаме ча отделните строителни и монтажни 
конкретните видове работ^ ’ “  сроковете ш

" ~ г .......... .... • —  -



Приемаме, срокът за изпълнение на предмета на настоящата обществена 
поръчка, да бъде 18 календарни дни, от които:

1. Срок за изготвяне на проект във фаза „Техническа“ 3 календарни дни.
2. Срок за изпълнение на CMP 15 календарни дни.

^ Забележка: срокът за съгласуване на проекта от Възложителя не се 
включва в общия срок за изпълнение от предложението на 
изпълнителя.

Нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка с предмет: 
Ремонтни дейности за осигуряване на зони за отдих и спорт в междублокови 

пространства в СО р-н Младост по две обособени позиции: Обособена позиция 
№1 „Възстановяване и обновяване на съществуваща детска площадка, намираща 
се в жк. „Младост 1”, кв. 14, УПИ IV, зад бл. 28, район „Младост”.“ и Обособена 
позиция №2 „Възстановяване и обновяване на съществуваща детска площадка, 
намираща се в кв. „Полигона”, кв. 11, УПИ I, бл. 5, район „Младост”

За обособена позиция №1 „Възстановяване и обновяване на съществуваща детска 
площадка, намираща се в жк. „Младост 1”, кв. 14, УПИ IV, зад бл. 28, район 
„Младост”.“ е:

1. Подход за решаване на проектантската задачата
Изготвяне на технически инвестиционен проект:
Техническите проекти за нуждите на реконструкцията и изграждането ще бъдат 
изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по 
приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. 
Проектите ще бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по 
приложимите части.
В обяснителните записки проектантите подробно ще опишат необходимите изходни 
данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за 
влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 
изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на 
изпълнение, количествени и стойностни сметки. Техническите проекти ще се 
изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за 
обхвата и съдържанието на работните проекти.

Обхват на проектирането:
Част АРХИТЕКТУРНА 
Проектът ще съдържа:
• Ситуация в М 1:200
• Схема за разполагане на съоръженията
• Схеми с размери и изгледи на съоръженията
• Към площадките ще предвиди и достъп подходящ за хора с



Ще се предвидят места за сядане или пейки към всички детски площадки, 
спрямо действащите нормативни изисквания и наредби
• Сертификати за всяко съоръжение

Част КОНСТРУКТИВНА

Изготвяне на конструктивно становище (монтажен план) за съоръженията и 
площадките

• Начини на монтиране на съоръженията и покритията (детайли)
При необходимост от изграждане на подпорни стени за укрепване на терена -  

конструктивен проект за тях
Част ГЕОДЕЗИЧЕСКА

Проектът по част геодезия ще съдържа подробно геодезическо заснемане на 
територията, обект на проектиране

• Ще се представят Трасировъчен план и Вертикална планировка М 1:200, М 1: 
500 и координатен регистър за предвидените с проекта съоръженията и трасетата на 
алеите за достъп. Проектът ще бъде съобразен с ЗКИР и наредба №3 към него.
Част ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Проектът по част Паркоустрояване и благоустрояване ще съдържа технически 
чертеж с разположението на съоръженията и алеите, съществуващата растителност и 
озеленени площи на терените

На местата за открити площадки за игра ще се предвиди подходящо 
благоустрояване съобразно с Наредбата, ще се обследва съществуващата растителност, 
като се предложи обработка, ако е необходимо. Няма да се допуска премахване на 
съществуваща дървестна растителност. Настилките за достъп до съоръженията ще са 
подходящи и в съответствие с предвидената функция.
ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
Ще се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба №2/ 22.03.2004г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на строително -  монтажни работи
ПУСО

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване чистотата 
на територията на Столична община.
ПРОЕКТНО -  СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Ще се представят подробни количествено-стойностни сметки за видовете работи за 
всеки обект по отделно.

о Проектът ще се представи на хартиен носител в 4 
-  2 бр. на магнитен носител (диск).
о Изходни данни
• Визи за проектиране



АОС за имотите, предмет на проектната разработка

° ^ъдат спазени всички действащи законови и нормативни разпоредби за
проектиране, изпълнение и минимални гаранционни срокове.
(Участникът описва етапите па изпълнение на задачата, обосновава 
последователността и взаимовръзката на предложените от него дейности, включени 
във всеки един етап на изпълнение, като са отразени предвижданията на 
техническата спецификация и предлага подход за изпълнение, организация и 
управление и обосновава, че предложеният подход ще доведе до качествено и 
ефективно изпълнение на проектантската задача.)
2.Подход при изпълнение на СМР
ПРИЛОЖЕНИЕ -  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Общи сведения:
* Разположение -  жк.”Младост”;

Ситуационно позициониране- съгласно съществуващия регулационен план; 
Обхват на работите: съгласно предоставената тръжна документация ;

• Ангажименти:
Изготвяне на технически инвестиционен проект;
Осъществяване на авторски надзор
Организация на строителството и строително монтажните работи; 

и Доставка на необходимите материали;
И Реконструкция и изграждане на детски площадки

Предаване на обекта за редовна експлоатация съгласно реда и 
последователността на ЗУТ;

Поддържане на обекта до окончателното му приемане от Възложителя; 
Отстраняване на скрити недостатъци и появили се дефекти в поетия 

гаранционен срок.

1 • ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИ 
Предметът на настоящата поръчка е инженеринг — изготвяне на технически 
инвестиционен проект, осъществяване на авторски надзор и осъществяване на 
строително монтажни дейности.
Целта на настоящата процедура е чрез изграждането на детски площадки на 
територията на район „Младост“ да се осигури възможности за игра на децата и отдих 
на посетителите на детските градини и междублоковиге пространства в подходяща 
естетическа среда.
Предвижда се да се обновят площадките за игра на мястото на стари съществуващи, с 
което да се осигурят максимален брой занимания за деца.

Площадките ще бъдат съобразени със съществуващото положение, ситуацията и 
необходимостта на конкретния обект, като се използват максимално годните за 
употреба съществуващи детски съоръжения:
□

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 Ръчен изкоп за стъпки за съоражения м3 1,5

БЕТОНОВИ РАБОТИ И 
НАСТИЛКИ

1 Бетон за стъпки за съоражения м3 1,5



2
Доставка и полагане на бетон Б 20 за 
основа ударопоглъщаща настилка м3 5

3 Изравнителна армирана замазка -  3 см м2 150

4

Доставка и полагане на гумирана 
ударопоглъщаща настилка плочи -  4 см 
- всички операции и материали м2 150

5 Производство на плътен асфалтобетон т 25
6 Полагане на асфалтобетон т 25

ОСВЕТЛЕНИЕ
1 Монтаж на железотръбен стълб до 6 м ■ бр- 4

2
Доставка и монтаж парков осветител 
LED бр. 4

3
Направа на изкоп 0.8/0.4м със зариване 
и трамбоване м. 100

4 Направа на кабелна канална мрежа м. 100

5
Направа един. каб. Шахта 60/90/80 с 
рамка и капак, вкл. Изкоп бр. 5
ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ПАРКОВА МЕБЕЛ

1

Доставка, сглобяване и монтаж на 
тематично комбинирано детско 
съоражение бр. 1

2
Доставка, сглобяване и монтаж на 
тематична люлка със седалка „гнездо” бр. 1
Доставка, сглобяване и монтаж на 
детска клатушка бр. 1

3
Доставка и монтаж на кошчета за 
отпадъци бр. 3

4
Доставка и монтаж на информационна 
табела бр. 1

5 Доставка и монтаж на пейки бр. 3
6 Доставка и монтаж на ограда л.м. 70

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

1
Натоварване и извозване на строителни 
отпадъци м3 60

2 Почистване на терен м2 200

ДОКУМЕНТАЦИЯ
1 Сертифициране _ бР- 1

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна докуме 
отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.



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.
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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ53™ И Да 6 Ф°РМа бСЗ предваРителното писмено съгласие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено такава 
информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е 
необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. 

азкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в 
такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по 
изпълнението на настоящия договор.

При изпълнение на СМР сме съобразили в пълна степен с технологичната 
последователност. В линейният график се вижда ясно последователността на 
дейностите, съставен въз основа изискванията на Възложителя, Тръжната 
документация и данни от технико - икономическите проучвания.

Линейният график е съставен в следната последователност:
1) Производствен анализ на обекта;
2) Съставяне и номенклатура на подготвителните и основни СМР;
3) Определянете обеми на видовете работи и на основните строителни машини и 
транспортни средства;
4) Изчисляване необходимия разход на труд, машиносмени, строителни материали;
5) Съставяне на план-графици за осигуряване на строителството с необходимите 
трудови и материално-технически ресурси.

Чрез технологични таблици са определени времетраенията на всички видове 
работи.

Всяка работа в линейният график за изпълнение на строително -  монтажните 
работи на обекта се изразява с отсечка имаща дължина, равна на отделната 
продължителност на работата.

Тези видове работи, които не са обвързани технологично и организационно и 
няма предпоставки за специфични рискове, се изпълняват едновременно. Приоритет са 
външните видове работи и при невъзможност за изпълнението им, поради влошени 
климатични условия, ще се пренасочват работниците към изпълнението на вътрешни 
СМР, с цел на спазването на крайният срок.

Организирането на работата е предвидена така, че да позволява едновременно 
извършване на няколко вида дейности.

Бригадите или звената, които ще изпълняват предвидените СМР, работят съгласно 
работния график, като са определени на база производителност /изработка/ на ден.

Преди започване на работите се представя и съгласува с Възложителя линеен график за 
изпълнение на поръчката
Работите по изпълнение може да започне, след кг 
изпълнители на работата и членове в състава 
вътрешните норми и правила за обекта.



и„ТпТтТ ' М0НТаЖНИТе раб°™ на 0бекта Ще 3аПочнат след провеждане „а начален 
Н3 ЦеЛИЯ “ пълнителекн персонал. Ще бъде провеждан и ежедневен

Дейностите по изпълнение започват след предаване на строителната площадка от 
Възложителя на Изпълнителя. Ще се обособят помещения -  склад за инструменти и 
материали, за техническото ръководство и за почивка на работниците 
Строително-монтажните работи на обекта се извършват съгласно утвърдения от 
Възложителя линеен план-график за изпълнение на дейностите.
бригади СТр°ИТелн°-монтажни Работи се изпълняват от специализирани строителни

Преди започване на работата ще се изгради приобектовата база -  ще се достави и 
разположи съгласно ситуационния план -  химическа тоалетна, контейнер за 
инструменти, контейнер за отпадъци, необходимата техника и механизация 
, изпьлнението на строителната дейност ще се използват само ръчни електро 
инструменти, горелки и удължители преминали преглед за годност.
В строителството ще се влагат материали определени в проекта и отговарящи на 
всички изисквания на нормативните документи. Доставяните материали ще са 
придружени с необходимите сертификати, декларации за съответствие и др. съгласно 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти и ще са 
предварително одобрени от Възложителя.
Всички материали и оборудване подлежат на входящ контрол.

ри изпълнение на СМР се прилагат изискванията на НаредбаЗ/31,07.2003г. за 
съставяне актове и протоколи по време на строителството.
Приемане на изпълнените дейности става след успешно проведен входящ контрол на
материалите, качествено изпълнени на СМР по работния проект и количествената 
сметка.
Изпитванията ще се извършват от лицензирани /акредитирани/ лаборатории, 
предварително одобрени от Възложителя.
Представителят на Възложителя може да изиска да се направят допълнителни 
зпитвания, когато съществуват съмнения по отношение на получените резултати 

Представителят на Възложителя може да изиска да се направят допълнителни 
зпитвания, за установяване на предполагаеми скрити пропуски и дефекти. Разходите 

за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване.
зпълнителят ще осигури свободен достъп на представителите на Възложителя, 

независимия строителен контрол, проектантите и други външни одитори и контролни 
органи за извършване проверки на обекта и водената документация, 

звършването на работите ще се извършва при едносменен режим на работа, 
края на всеки работен ден местата, на които са извършени СМР ще се почистват и 

освобождават от строителни отпадъци. Всички неизползвани материали се прибират и 
подреждат в приобектовия склад.
Задължени за спазване на режима на работа и поддържане на реда на строителната 
площадка са всички участници в изпълнението на строителния процес. Отговорни за 
това е целия Ръководно-експертен екип.

Изпълнение на обекта



- след изпълнението на площадката ще се възложи на лицензиран орган за контрол, да 
извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за
езопасност по реда на Наредба №1, който да изготви доклад и/или сертификат за 

слединсталационен контрол. Въз основа на резултатите от проверката органът определя 
съответствието на площадката за игра е изискванията на Наредбата и на съответните 
стандарти и се издава разрешението за ползване или удостоверението за въвеждане в 
експлоатация на площадката.
- ще се изготви паспорт на площадката, който да включва проекта и всички документи 
по изпълнение и предаване на обекта.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТАТА
Преди започването на постоянната работа ще извършим някои подготвителни 
дейности (временна работа) на обекта.
Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след съставяне на Протокол 
2 0Т Наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси, строителна 
механизация, необходими за напредъка на работите, които ще позволят на Изпълнителя 
да приключи договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя 
Преди започване на СМР ще осигурим и монтираме информационна и указателна 
табела със съдържание съгласно „НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи“

Строителната площадка се сигнализира при условията на Наредба №16 на
РБ за временна организация на движението при извършване на строителството на 

обекта.
Ще оградим площадката с временна строителна ограда в границите на регулационната 
линия. '
Ще се изгради временно селище, като поставим фургон за техническите ръководители, 
фургони за работниците, за материалите -  открити и закрити, за оказване на спешна 
медицинска помощ, битови помещения за работниците, химически тоалетни 
обозначени с табели, охрана, контейнери за отпадъци и др.. Ще се обособят зони за 
складове по план ПБЗ.
„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД ще поема всички разноски по инсталирането, работата и 

демонтирането на временните съоръжения.
Изпълнителят ще предоставя подробни отчети за материалите, напредъка на работата и 
други подобни отчети, които са необходими и се изискват от Възложителя.
По всяко време в рамките на работния ден ще предоставяме пълен достъп до всички 
документи на Изпълнителя .

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД ще уведоми предварително Възложителя за източниците на 
материали, които възнамерява да ползва и ще му предостави представителни проби за 
изпитване, за да може той да се увери, че същите са подходящи.
Материал, чиито източник не е бил предварително одобрен от Възложителя няма да 
бъде използван.
Изпълнителят ще установява системен контрол върху материалите, които се влагат на 

обекта. --—--

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД предвижда да изпълни строително монт/жните^абоч1в'За, 4 
календарни дни. Г
Последователността на изпълнение на дейностите ще следват/ техиЙЙЬгич 
последователност за извършване на строително монтажните работи^ \Г1



След приключване на строително-монтажните работи, строителната площадка ще 
ъде почистена и околното пространство - възстановено (приведено в първоначален

Изпълнителят окомплектова и предава всички съставяни актове, протоколи, проби и 
други документи съставяни по време на строителството. Изготвя и се подписва 
Констативен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа.

4. ТЕХНИЧЕСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
Организационна структура на ръководния персонал за изпълнение на строителството 
Екипът ще се състои от квалифициран персонал с голям опит в изпълнение на 
съответните им възложени задачи и ще включва инженерно -  технически екип:
• Ръководител екип;
• Технически ръководител на обекта;
• Координатор по безопасност и здраве;
• Отговорник по контрола на качеството;

Ръководител екип
Организира и ръководи дейността на екипа.
Участва активно в подготовката на документите.
Деле1 ират допълнителни права и задължения на членовете на ръководния 

персонал на Изпълнителя.
I Разрешават евентуално възникналите спорни въпроси с ръководния екип на
Възложителя. Носят отговорност за реализацията на проекта от гледна точка 
изпълнение на предмета на Договора: управление на всички процеси на
строителството, разходи, срокове, управление на качеството на строежа, спазване на 
технологичната последователност, залегнала в проекта.
I I Пряко следят и отговарят за създаването на безопасни условия на работа и 
тяхното спазване.

Технически ръководител:
Организира и подпомага различните СМР по време на цялостното изпълнение.

' Следи за развитието на работите и генералното обезпечение с хора, материали и 
оборудване.

Участва в процеса на планиране и изготвяне на доклади и седмични отчети. 
Следят за създаване на безопасни условия на работа и тяхното спазване.

Контактува със строителния надзор / консултанта /, експерта по контрол на 
качеството, отговорника по опазване на околната среда

Подава информация за напредъка на строително-монтажните работи на 
ръководството на дружеството. Създава организация на работните бригади, дава заявки 
за материали Строителният инженер носи отговорност за здравето и безопасността на 
работещите. Той съвместно с ръководителите проекти съставят документите по 
отчитането на СМР и по изискванията на Наредба №3 от 31,03.2003г.

Отговорник по контрола на качеството — организира и е ( 
съгласуване и спазване на Плана за Контрол на Качеството 
цялостното управление на качеството във всичките му аспекти.



Координатор по безопасност и здраве- Организира и отговаря за съставянето на
Инструкции по Техника на безопасност и Охрана на труда и контрол на тяхното 
изпълнение.
Снабдява, изисква и контролира по безопасно полагане на труд и спазване на 
правилата по техническата безопасност.
Ще присъства и координира изпълнението на взетите решения на съвместните срещи. 
Докладва за всички възникнали проблеми и взетите мерки на Ръководителя.

Екипът ще изпълни следните задания:
Договорни:

Установяване на връзки с Възложителя и Строителния надзор;
• Подготовка на цялата договорна документация;

Изготвяне Програма за опазване на околната среда;
• Подг отовка на Проект за безопасност и здраве;
• Подготовка, получаване и представяне на гаранции за изпълнение на договора 
за обществена поръчка;

Инженеринг:
Набелязване, обсъждане и решаване на различни технически проблеми;

• Проектиране на временното строителство;

Планиране:
• Определяне количествата и реда на изпълнение на СМР;

Планиране и изготвяне на линеен календарен план — график за осъществяване на 
строително монтажните работи;
• Изготвяне Финансов план;
• Планиране на мобилизацията;
• Организиране на ресурсите за изпълнение на работите;
• Планиране на доставките — изготвяне на график за доставки;

Осъществяване на контрол при изпълнение на строителните дейности,
напредъка им, разделяне на междинни фази и последователност при съобразяването с 
критичните дати за приключване. Идентифициране и коригиране на отклонения в 
графика за изпълнение на работите;
• Планиране на демобилизацията на края на обекта.

Технически задания:
Подготовка и осъществяване на плана за мобилизация/демобилизация;

Доставки и логистика:
Подготовка и осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея 

процедури за осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, 
оборудване и доставки до строителния обект.



Работно време и смени:
Работното време на обекта ще бъде съгласно Кодекса на труда.

ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
„ПАРСЕК ТРУП“ ЕООД разполага съсс собствена механизация, която редовно 

се обслужва и периодично обновява. Също така строителното дружество има 
договорни взаимоотношения за наем на механизация и други.

5. КОНТРОЛ
рки за контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при 

логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукт за 
строежа.
С прилаганата система за управление в „ПАРСЕК ТРУП“ ЕООД се постига
нарастване на удовлетвореността на клиентите чрез все по-пълно задоволяване на 
техните изисквания.
В строителното дружество е внедрена Интегрирана система за управление (ИСУ) по 
стандартите : ISO 9001:2008- Системи за управление на качеството ; ISO 14001: 2005 - 
Системи за управление на околната среда и OHSAS 18001: 2008.
В строежа ще бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта, 
отговарящи на изискванията на българските и/или европейски стандарти. Предвижда се 
съгласуване с Възложителя на влаганите в строежа материали, елементи, изделия, 
к— Г И ДР‘ Проектните изменения също ще се съгласуват с Възложителя. 
„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД оценява и подбира доставчиците си според тяхната 
способност да доставят продукт в съответствие с изискванията.
За точното дефиниране на изискванията към продуктите се поддържат в ПАРСЕКен 
вид списък на нормативни документи с външен произход -  закони, наредби 
правилници, норми за проектиране, стандарти и др. Прави се преглед на изискванията 
заложени в проектната документация и договора за изпълнение. Предвидено е винаги 
преди прилагането на дадена спецификация, да се прави проверка за ПАРСЕКност.

ъздадени са критерии за подбор, оценяване и повторно оценяване на доставчиците. 
Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа, ще бъдат 
придружени със съответните сертификат за произход и качество, инструкция за 
употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените 
продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно Закона за
техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към 
него.
Според случая „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД се разпорежда с «съответстващия продукт по 
един или повече от следните начини: предприема действия за отстраняване на 
откритото несъответствие; разрешение за използване, пускане или приемане с 
отклонение от подходящо упълномощено лице или когато е приложимо, от клиента; 
предприемане на действия за предотвратяване на неговото първоначално предвиден* 
използване или прилагане; предприемане на действия, 
последствията, реални или потенциални от несъответствиет 
несъответстващия продукт е открит след доставката, или ког 
започнало.



™ Г ИГ Н0 е предпазването "а продуктите по време на вътрешните операции и по
„L™ лоставка на продукта до предвиденото местоназначение. Предпазването се 
прилага и за съставните части на продукта.
Преди получаване на материали и/или оборудване директно на строежа се предвижда, 
че може да се изпълни предварителна проверка при доставчика.
; ™ ЕК ГРУП“ ЕООД се Ч*™  за собствеността на клиента, докато тя се намира под 
контрола на дружеството. F

Качеството на закупените материали/ услуги се осигурява чрез:
еднозначно, точно и пълно заявяване на техническите изисквания към 

параметрите и показателите на материала или оборудването пред доставчика в т ч 
когато е необходимо чертеж или друг документ, на който трябва да отговарят 
параметрите и показателите на продукта; 

подходящ избор на доставчик;
- договор за закупуване/ Количествена сметка, в които са определени 
изискванията към количеството, идентификацията за безопасност, изисквания за
одобрение на продукта (наличие на “Декларация за съответствие” или Сертификат за 
качество)
- задължително извършване на входящ контрол на закупените материали и 
продукти, съгласно изискванията на процедура «Закупуване» от Интегрираната 
Система за Управление/ИСУ/.

планирането на необходимите за закупуване материали, продукти или услуги се 
извършва въз основа на следното:

за извършване на СМР -  въз основа на проектната документация и на 
изискванията на сключения с клиента договор;

за други спомагателни материали и услуги -  въз основа на сключените договори. 

Мерки за контрол на качеството на труда
Качеството на труда се постигат чрез използването на съвременни технологии за 
изпълнение на строително-монтажни работи, ефективно управление на човешките 
ресурси и подобряване на Системата за управление.
Дружеството се развива устойчиво в един динамично променящ се пазар. Това е от 
огромно значение за качеството на всички дейности по изпълнение на поръчката.

ъководството на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД привлича целия персонал към активно 
участие в управление на качеството чрез обучение и мотивация. Дава се приоритет на 
квалификацията на персонала и се прилагат съвременни методи за управление на 
качеството, като гаранция за удовлетворяване на клиентите.
Методите и организацията на текущия контрол и на дейностите при изпълнението на 
поръчката са залегнали в международния стандарт БДС EN ISO 9001.
Ежедневно се извърша текущ контрол върху качеството на труда от техническия 
ръководител и ключовите експерти по отделни части .
Също така в строителното дружество има назначен на трудов договор специалист - 
отговорник по контрола на качеството, който ще организира и е отговорен за 
изготвяне, съгласуване и спазване на Плана за Контрол на Качеството Пряко е 

за цялостното управление на качеството на обекта във всичките му аспекти. 
„нарськ  I РУП“ ЕООД има дългогодишни отношения с набор от бригади, 
изпълняващи различни видове СМР -  кофражисти, арматуриСтш, топлоизолац 
хидроизолационни работи, замазки, шпакловки, мазилки, Едектро специалисти,
ВИК специалисти. Работниците са с необходимия опит, организация* ^  
което благоприятства за качественото изпълнение на поръчката.



“  периодични "«учения за всички работници и служители на фирмата 
което благоприятства за изпълнението на СМР с необходимото качество, както и 
съгласно действащите стандарти и практики.

Прилаганата система за управление в „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД осигурява •
- откриването и предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най- 
рано и своевременното им отстраняване;
- редовната проверка, и непрекъснатото подобряване на ефективността на 
процесите;
- повишаване удовлетвореността на клиентите, с което се гарантира успеха на
дружеството; v v 3
Системата за управление на качеството обхваща търговската, производствената 
(строително-монтажна) и контролната дейности, всичките организационни единици, 
всичките служители и всичките видове продукти и дейности.

Спазвайки изискванията на действащите системи за управление на качеството и 
прилагайки най-добрите практики в това направление, „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД изготвя 
План за качеството, който покрива следните основни аспекти:

Списък с правата и задълженията на персонала от екипа за управление на 
проекта; v
2) Вътрешни координационни процедури и инструкции;
3) Процедури за проверка и одобрение на документите;
4) Вътрешни процедури по контрола и приемането на СМР;

Съгласуване и контрол на дейностите на производителите и доставчиците на 
материали и заготовки;
6) Организация на дейностите и контрола по охрана на труда и опазване на 
околната среда;
7) Инспекционни процедури;
8) Документи по качеството;

реди изготвянето на Плана за качество, ще бъдат уточнени процесите, тяхната 
последователност, както и ще бъдат определени критерии и методи, необходими за 
осъществяване на оперативността и контрола на тези процеси. Ще бъдат осигурени 
ресурси и информация, необходими за осигуряване на оперативността и мониторинга 
на процесите, както и за проследяване и анализ на тези процеси.

При възникването на процес, при който се губи съответствие с изискванията, ще бъде 
осигурен допълнителен и специфичен контрол, който също ще бъде отбелязан в 
системата за управление на качеството.

Контролът по качеството може да бъде разделен както следва:

1. ВХОДЯЩ КОНТРОЛ:
Съответните сертификати на материалите и други необходим^ документи, 

удостоверяващи качеството и съответствието на продуктите и контрол по време на 
транспортирането; ^
* Геометрично съвпадение;

2 . КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТ.^ 
Спазване на технологията и технологичната последователнос

, \Ь  \\ 
;'рк! * ]
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Геодезични проучвания; 
Лабораторни измервания; 
Визуален контрол;

КОНТРОЛ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Протоколи за стандартизация на материалите;
Протоколи от лабораторни и полеви тестове;
Контрол от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ 
Проектантът ще упражнява постоянен авторски 

следните аспекти; надзор по време на строителството в

• Приемане на специфични работи и оценка на съответствието на изпълнените 
работи с проекта;

Даване на допълнителни проектни решения и детайли; 
ще оценява резултатите от тестове и анализи;

; б о с н о " РШВа И ОДОбряВа пР°мени в проекта,ако същите са необходими и

Вътрешни правила:
Отговорност на ръководството на „ПАРСЕК ЕРУП“ ЕООД:

Ангажираност на ръководството
Ангажирано™ и целенасоченото участие на Ръководтсвото на „ПАРСЕК ГРУП“ 

ОД е определящо при разработването, функционирането и постоянното 
усъвършенстване на системата за управление на качеството. Те потвърждават този 
ангажимент като са определили, документирали и разпространили своята политика по 
качеството, стратегическите и организационните си цели и стремежа към постоянно 
подобряване на качеството за задоволяване на изискванията на клиентите. 
Ръководтсвото на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД предприема всички необходими мерки за 
осигуряване разбирането, прилагането и изпълнението на политиката по качеството и 
на целите на всички организационни нива.
Периодично ръководствата извършва прегледи на системата за управление на 
качеството за установяване на нейната ефективност и ефикасност и съответствие на 
политиката и целите с настъпилите промени, както и за осигуряване на необходимите 
ресурси за функционирането й.
Задълженията на Висшите ръководства на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД са:
[ ; формулират политиката и целите на дружествата; 
i установяват степента на постигане на тези цели;

назначават Упълномощен представител на ръководството; 
извършват системен преглед, поддръжка и подобряване на СУК; 
планират и осигуряват ресурси за функциониране и подобряване на СУК ; 
определят отговорностите, правомощията и начините за мотивация на персонала

Фокус върху клиента
„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД управлява процесите въз основа на писмена 
се прилага при преглед на заявките/офертите и договорите, с 
изискванията на
клиента са ясно и точно определени още на входа на тези процес 
този документ е управлението на запитвания, оферти , договори з

:едура, коят& 
да гарантира, чД.



Политика по качеството
Изпълнение на политиката, поддържане и подобряване на СУК
Ръководството на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД се задължава да проверява и оценява
прилагането на политиката по качеството и да взима мерки при всякакви отклонения от
нея и приетите цели за отстраняване на откритите несъответствия и недопускане на 
повторението им.
Ръководството в лицето на ръководители носи отговорност за това, че политиката по 
качеството е адекватна на целите на фирмата и е разпространена и разбрана от всички 
служители, както и за това, че служителите са мотивирани да постигат тези цели.

Цели по качеството
Постоянните цели на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД произтичат от политиката по качеството 
1 е са следните:

пост оянно проучване на пазара и търсене възможности за увеличаване на обема 
на поръчките;

запазване и разширяване на пазарните позиции;
осигуряване на нови технически средства и механизация за изпълнение на СМР; 
въвеждане на нови материали и технологии в строителното производство; 
подобряване организацията при изпълнение на СМР; 
постигане на по-висока производителност на труда и по-голяма печалба;

U постоянно поддържане и подобряване на СУК

Отговорности при изпълнение на СМР на обекта за осигуряване на високо качество: 
Работници
Отговарят за качествено изпълнение на поставените от техническите ръководители 
задачи
Технически ръководители
Отговарят за обезпечаване на производствените звена с необходимата за започване на 
производствени дейности условия (документация , оборудване, материали др.) и 
контролират качеството на изпълнение на СМР.
Спазват одооренитя график за изпълнението на СМР на обекта.
Всички дейности, свързани с изпълнението на възложените СМР, се ръководят от
техническите ръководители в съответствие с изготвения проект, РПОИС и линейния 
график.
Когато в процеса на изпълнение се наложат промени, същите задължително се 
отразяват от техническите ръководители, проектантите и инвеститора в заповедната 
книга на обекта и работния проект.
За осигуряване на качествено изпълнение на СМР попълват на обекта следните 
одобрени формуляри по качеството:
• Резултат от входящ контрол на доставените материали
• Заявка за закупуване на материали

Управление на инфраструктурата
Процесът на определяне на необходимата инфраструктура включ 

Осигуряване и поддръжка на необходимите помещения ' 
съоръжения, инструменти и спомагателни средства съос 
резултатите и наличните ресурси, предпазването, безопасно 
подновяване;

Прила! ане на подходящи методи за поддръжката на машинит ейтгята;



Отговорност за поддържането и подобряването на инфраструктурата 
механик и началник „Материално-техническо снабдяване“

носят главния

(Съгласно описаното в Методиката за оценка на офертите)

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

■ Закон за устройство на територията (ЗУТ);

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството;

■ Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на 
строежите 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 изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

" Наредба № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;

■ 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;

Наредби № 1/2009 г. за условията и реда за устройство и безопасност на 
площадките за игра.

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

Дата: ...................2017г.



ID CMP Л инеен график

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 
БЕТОНОВИ РАБОТИ И НАСТИЛКИ 
ОСВЕТЛЕНИЕ

ДЕТСКИ СЪОРЪЖ ЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ 
_  ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Дни Начало Край

18 days 31.7.17 17.8.17
3 days 31.7.17 2.8.17
2 days 3.8.17 4 .8 .172
5 days 5 .8.17 9 .8 .173
6 days 10.8.17 15 8 17 4
6 days 10.8.17 15.8 .174
2 days 16.8.17 17.8 .176

Стр . 1


