ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І. В обхвата на обществената поръчка са включени следните дейности:
Направа на цялостна топлоизолация по фасадата
Къртене, подмазване и лепене на хидроизолация по бордовете
Премахване на смола по покрив
Подмазване на бордове
Обличане с поцинкована ламарина
Подмазване барбакани по фасади
Направа на одушници по покрива
Къртене зид 25 см. ръчно
ІІ. Минимални изисквания към изпълнение на строителните дейности и
влаганите материали в строителството
Изискванията към изпълнителя са относно гарантиране на:
Строителните продукти на изпълняваните СРР трябва да са в съответствие с
изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и да
отговарят на следните технически спецификации:
- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти
- европейско техническо одобрение (със или без ръководство)
- признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не
съществуват технически спецификации.
При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за
сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на
продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите
изисквания към продуктите.
Представят се Декларации за съответствие на влаганите материали и съоръжения,
придружени при необходимост с протоколи от изпитване, издадени от лицензирани
лаборатории.
Декларациите за съответствие на продуктите, които се влагат в
строителството, издадени на база Сертификат от производителя е необходимо да
придружават всяка доставка на обекта.
При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните
технологии и влагане на материали, които следва да отговарят на минималните
изисквания за качество по БДС или еквивалентно. Прилагането на други стандарти е
възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните.
-Да се спазват санитарно-хигиенните, противопожарните изисквания и тези за
безопасни условия на труд за този вид съоръжения и строително-монтажни работи.
- При изпълнението на строителните работи да няма дейности свързани с
отделянето на вредни вещества в почвата и атмосферата,представляващи опасност за
екологията на района.

- Да се сведат до минимум проблемите по отношение на безопасността на
работа,като на всички работници се предоставят подходящи инструменти,машини и
защитно облекло.
ІІІ. Изпълнението на СРР да бъде при спазване на изискванията на всички
действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи
изпълнението на обекти от такъв характер в т.ч.:
- Закон за устройство на територията(ЗУТ) и наредбите към него;
- Закона за пътищата и правилника за прилагането му;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти;
- Наредба № 3 от 31 07. 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, в зависимост от категорията на съответния обект, удостоверяващи
изпълнението им.
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СРР, съоръжения и
строителни обекти;
- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на СРР.
- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд на работните места при използване на работното оборудване.
- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност,
хигиена на труда и противопожарна охрана.
- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна
охрана.
- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на
риска.
- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална
агенция „Пътна инфраструктура“ от 2009 година;
- Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 година;
- Наредба № 18 от 23 Юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци,
издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали;
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