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ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА
ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото оборудване по
проект „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади
на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ по
ПРСР 2014-2020 г.по две обособени позиции“:
Обособена позиция №1: Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на
необходимото оборудване на обект: „Благоустрояване на централен
градски площад на гр. Долна Митрополия“;
Обособена позиция №2: Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на
необходимото оборудване на обект: „Реконструкция на централен площад
в гр. Тръстеник“.

Община Долна Митрополия
2020 година
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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Обща информация
Предмет на обществената поръчка е изпълнение на СМР, доставка и монтаж на
необходимото оборудване по проект „Реконструкция и благоустрояване на централни
градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ по
ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции»:
Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото
оборудване на обект: „Благоустрояване на централен градски площад на гр. Долна
Митрополия“;
Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото
оборудване на обект: „Реконструкция на централен площад в гр. Тръстеник“.
2. Място на изпълнение
Обществената поръчка ще се изпълнява на територията на гр. Долна Митрополия и гр.
Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен.
3. Възложител
Община Долна Митрополия
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 39
гр. Долна Митрополия
тел./факс 064/680-704
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОТДЕЛНИТЕ ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ.
Строително монтажните работи за реконструкция и благоустрояване на площадите в гр.
Долна Митрополия и гр. Тръстеник ще бъдат изпълнени по Договор № BG6RDNP001-7.0060106-C01 от 28.05.20019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по
мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година по
проект „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна
Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“.
Централният площад в гр. Долна Митрополия е разположен в УПИ I и УПИ II, кв. 34,
гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия. Обекта е V категория съгласно Наредба
№ 1 от 30 юли 2003 г.
Площада в гр. Тръстеник е разположен в кв. 67 на гр. Тръстеник, община Долна
Митрополия. Обекта е V категория съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г.
Чрез изпълнението на проекта се цели подобряване на условията за живот на
населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща площи за
широко обществено ползване. С реализирането на проекта ще се постигне:
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➢ Повишаване качеството на живот за населението, чрез осигуряване на места за
отдих, игра и обществени мероприятия отговарящи на съвременните изисквания за дизайн,
организация и чиста околна среда;
➢ Стимулиране на социално - икономическото развитие, предпоставка за повишаване
качеството на живот на населението.
1. Обособена позиция 1: „Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на
необходимото оборудване на обект: „Благоустрояване на централен градски площад на
гр. Долна Митрополия“
В обхвата на поръчката по обособената позиция е включен централният градски
площад на гр. Долна Митрополия находящ се в УПИ I и УПИ II, кв. 34, гр. Долна
Митрополия, община Долна Митрополия. Общата площ подлежаща на благоустрояване на
обекта възлиза на 10 034.00 кв.м. За площада е изготвен и одобрен технически
инвестиционен проект.
Съгласно разработеният и одобрен технически проект са предвидени следните
дейности и строителни работи:
№

СМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЕКТ
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Мярка

Количество

м

380.00

м

661.30

м

661.30

м3

180.00

м

507.10

общо
бр.

1.00
1.00

м

23.00

бр.

1.00

общо
общо
общо

1.00
1.00
1.00

м2

29.60

Демонтажни СМР - разчистване със земни работи
Демонтаж на бетонови улични бордюри (хоризонтално монтирани) към улици с
разбиване на основата и извозване. Изрязване с фугорез на асфалтовата настилка в
близост до бордюра.
Демонтаж на шапки от камък по градинско /алейни подпорни стени 30-40см, събиране
и извозване
Демонтаж на облицовка от камък по градинско/ алейни подпорни стени- събиране и
извозване - терасовидни стени с променливи височини 20-70см
Разбиване на бетонови подпори стени с основи- терасовидни стени с променливи
височини 20-70см
Демонтаж на бетонови градински /алейни/ бордюри - по алеи и стъпала с разбиване на
основата и извозване на строителни отпадъци
Натоварване и извозване на подвижни цветарници по тротоарна зона /около 10бр./
Демонтаж на съществуваща - градска чешма - тип "фонтанка"
Демонтаж на съществуващи метални парапети и извозване до определено от
възложителя склад- депо
Демонтаж на дървена беседка и извозване на материали до определено от възложителя
склад- депо
Демонтаж на стоманен навес- спирка с павильон
Демонтаж на информационна табела - стоманена стойка с извозване
Демонтаж на съществуващи кошчета за смет с извозване
Разбиване , разваляне на съществуващи рампи със събиране и извозване на строителни
отпадъци

14

Разбиване и отстраняване на съществуващи стъпала

м

230.40

15

Демонтаж (премахване) на тротоарна настилка от плочи- с извозване
Подбор, почистване, палетиране и извозване на депо на част от запазените тротоарни
плочи
Разбиване на циментова замазка /подложен бетон/ под демонтирани плочи /5-10см/

м2

4 516.80

м2

903.36

м2

4 516.80

Събиране и извозване на разбита замазка /цименто-пясъчен разтвор/ или пясък
Изкоп (премахване) и извозване на каменна основа /баластра/ под демонтирана
тротоарна настилка - попадаща в новопроектирани зелени площи - 994м2

м3

361.34

м3

298.20

16
17
18
19
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20
21
22
23
24

Почистване на бетонова основа под демонтирана настилка около сграда- община
Трасиране - геодезическо разбиване и очертаване на проектните нива, алеи - бордюри и
други
Разчистване на съществуваща зелена площ- от
храсти, треви, дървета по
дендрологичен проект
Тънък изкоп /повърхностен/ с извозване на земни маси и профилиране на нивата в
зелената площ 1054м3
Доставка, полагане и разстилане на чист земен насип с уплътняване и профилиране на
проектните нива по цялата площадка

м2

157.00

м2

11 281.30

м2

5 270.00

м2

5 270.00

м2

964.00

25

Доставка и полагане на хумус 20см

м3

1 155.20

26

Озеленяване съгласно проект - в отделна част: оформяне на дървета, тревна площ,
храсти, цветя и други

м2

5 776.00

К О Н С Т Р У К Т И В Н А Ч А С Т - Фонтан със стъпала
1

Изкоп за фонтан и подпорни стени със стъпала при централна алеа

м3

225.00

2

Обратен насип от трошен камък - уплътнен под стоманобетонова плоча

м3

25.00

3
4
5

Земен насип след декофриране на стените
Извозване на земни маси
Кофраж основна плоча- 20см, фонтан

м3
м3
м2

38.40
186.60
10.00

6
7
8
9
10
11
12

Бетон плоча В20 за основна плоча, фонтан
Кофраж стени /двустранен/ - фонтан
Бетон стени В20 - фонтан
Кофраж стъпала - стени по разрез А-А
Бетон стени В20 по разрез А-А
Кофраж стъпала и стени по разрез D-D
Бетон стъпала и стени по разрез D-D

м3
м2
м3
м2
м3
м2
м3

13.30
93.70
11.80
16.80
2.44
44.50
6.20

13

Армировка - фонтан и стъпала със стени до него:
кг
кг

631.00
1 849.00

м

60.00

м

490.00

м

894.50

м

332.50

м2

4 101.10

м2
м2

64.30
115.20

м2
м2

842.90
47.50

13.1
13.2
14
II
1
2
3
4
5
а
б
6
а
б

А I
A III
Изграждане на други стъпала / общо кофраж, армировка и бетон/ по алеи, при
премахнати стари рампи и др.
Нови СМР - бордюро, настилки, насипи и др.
Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри: пътни с р-р 50/15/25 см на бетонова
основа /земно влажен дренаж/ с фугиране
Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри: градински с р-р 50/10/25 см на бетонова
основа с фугиране
Доставка и монтаж на нови гранитни бордюри: градински на бетонова основа с
фугиране към зелени острови, и към паметник
Уплътняване и подравняване на основата под настилките
Направа на нови рампи от бетон с наклон - 5% за полагане на тротоарни бетонови
плочи:
към улици
вътрешнп алейни
Настилка бетонови плочи- цвят циментово сиво, р-ри 30/30см деб. 6см, видим бетон тротоари и алеи:
при тротоар към улици
при църква - алея

6.1

Дренажен бетон- 10-15см върху уплътнена подравнена основа

м3

115.75

6.2

Дренажен свързан разтвор- 5-7см

м3

62.33
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Очертаващи павета/плочи около дървета - настилка бетонови плочи - цвят циментово
7
м2
10.50
сиво, р-ри 20/10см и 20/20см деб. 6см, видим бетон
Павета от окръжности около дървета - пaважна настилка с комбиниращи се форми 8
цвят циментово сиво (повърхност видин бетон) - на пясък или ситна фракция ; със
м2
23.10
заключващ пръстен
9

Настилка бетонови плочи - цвят циментово сиво, р-ри 60/30см деб. 6см, видим бетон:

а

по прави алеи и рампи

м2

1 104.70

б

по дълговидни алеи

м2

239.50

в
9.1

при църкви
Дренажен бетон- 10-15см върху уплътнена подравнена основа

м2
м3

42.80
180.31

9.2

Дренажен свързан разтвор- 5-7см

м3

97.09

м2

1 025.70

м2

97.90

10
11
12

Настилка бетонови плочи - цветове съгласно проекта, р-ри 60/40см деб.8см, с мита
повърхност и заключване на EINSTEIN- главна алея пред общината и към фонтана
Настилка бетонови плочи - цветове съгласно проекта, с мита повърхност и заключване
на EINSTEIN- при дъговидни алеи
Дренажни разтвори под настилка с мита повърхност:

12.1

Дренажен бетон- 10-15см

м3

146.07

12.2

Дренажен свързан разтвор- 7см
Павета по окръжности около дървета - пaважна настилка с комбиниращи се форми цвят светло сив (с мита повърхност) - р-ри 6-10/10, деб.6 см- на пясък или ситна
фракция ; със заключващ пръстен

м3

78.65

м2

75.70

м2

94.10

м2

43.20

м2

15.30

м

393.00

Облицовка - дъно плоча на водно съоръжение

м2

56.60

2

Облицовка стени

м2

40.10

3

Шапки от гранит по бордове водно съоръжение

м

52.00

13

14
15
16

Доставка и монтаж на настилка плочи - по стъпала с дебелина 6см по проект с
фугиране по детайл и предписания. Цвят - антрацит
Настилка - облицовка на стъпала с термолющен гранит 3см/2см/ на еластично лепило
при главен вход община
Доставка и монтаж на плоча - тактилни ивици- 30/30см с фугиране по детайл и
предписания

17

Изкърпване на пътна асфалтова настилка след изпълнение на пътни бордюри

III

Изграждане на ново водно съоръжение с фонтан- облицовки

1

ЧАСТ
I

ПАРКОУСТРОЙСТВО

Растения
ИГЛОЛИСТНИ

1

Кавказка ела

бр.

2.00

2
3

бр.
бр.

5.00
3.00

4

Сребрист смърч
Купресоципарис лейланди 2001
ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА
Шестил кълбест

бр.

7.00

5

Шестил червенол.колоновиден

бр.

4.00

6

Явор сахаринум

бр.

9.00

7
8
9
10

Бреза многостъблеста
Габър колоновиден
Червенолистна джанка
Лириодендрон

бр.
бр.
бр.
бр.

6.00
33.00
5.00
5.00
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ПОЧВОПОКРИВНИ ХРАСТИ
11
Котонеастър микрофила
бр.
680.00
12

Котонеастър дамери

бр.

1 110.00

13
14

Юниперус хоризонтален
Винка дребнолиста

бр.
бр.

345.00
660.00

ДЕКОРАТИВНИ ТРЕВИ
15

Каламагростис

бр.

130.00

16

Мискантус грацилимус

бр.

200.00

17

Пенесетум

бр.

236.00

бр.

120.00

бр.

77.00

м2

4 785.00

19

РАСТЕНИЯ ЗА ЖИВ ПЛЕТ
Птиче грозде
ЦВЕТЯ
Рози, полиантови, бели

II

Тревни площи

18

ЧАСТ

ВиК

I

Питеен водопровод

1

Изкоп в з.почва с широчина до 1,20м и дълбочина до 2м- неукрепен

м3

60.00

2

Засипване на изкоп и трамбоване през 20см с трамбовка

м3

60.00

3

Доставка и полагане на PEHD тръби ф25 рN10

м

70.00

4
5

Доставка и полагане на PEHD тръби ф20 рN10
Спирателен кран с изпразнител СКф3/4"- сферичен

м
бр.

10.00
1.00

6

Хидравлична проба на водопров

м

80.00

7

Дезинфекция водопродов

м

80.00

II

Поливна система

1

Изкоп в з.почва с широчина до 1,20м и дълбочина до 2м- неукрепен

м3

150.00

2
4
5
6
7

Засипване на изкоп и трамбоване през 20см с трамбовка
Доставка и полагане на PEHD тръби ф50 рN10
Доставка и полагане на PEHD тръби ф25 рN10
Шахта от РЕ за гр.хидрант с кран Ф3/4" за град.маркуч
Роторен импулсен разпръсквач

м3
м
м
бр.
бр.

150.00
70.00
115.00
5.00
5.00

8

Гумен маркуч ф25, L=20см

бр.

5.00

9
10

Дезинфекция водопродов
Хидравлична проба на водопровод

м
м

185.00
185.00

III
1
2
3
4
5
6

Площадкова канализация
Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка
Разкъртване и възстановяване на трош.кам.настилка
Разкъртване и възстановяване основен калдаръм
Изкоп в з.почва с широчина до 1,20м и дълбочина до 2м- неукрепен
Изкоп в з.почва с широчина до 1,20м и дълбочина до 2м- укрепен
Изкоп в з.почва с широчина до 1,20м и дълбочина до 2-4м- укрепен

м2
м2
м2
м3
м3
м3

4.00
4.00
4.00
42.00
25.20
38.64

7

Засипване на изкоп и трамбоване през 20см с трамбовка

м3

105.84

8
9
10
11

Укрепване и разкрепване изкоп с дълбочина до 2,00м
Укрепване и разкрепване изкоп с дълбочина над 2,00м
Доставка и монтаж на подова сифон ф110 с долно оттичане
Доставка и монтаж на PVC тръби ф160 Sn 8

м2
м2
бр.
м

168.00
96.60
2.00
35.00
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12
Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 Sn 8
м
10.00

№

13
14
15
16
17
IV
1

Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 Sn 4
Доставка и монтаж на СК ф100 сферичен пластмасов
Попивен кладенец с D= 100см и дълбочина 270см- суха зидария
PШ от РР DN 600 с капак за натоварване В250 и дълбочина до 3.50м
Хидравлична проба хоризонтална канализация
Фонтан
Доставка помпа USP CLASIC 200 Qп=50-150л/мин, Нп=6,5-2,5 м, N=270W

м
бр.
бр.
бр.
м

5.00
1.00
1.00
1.00
45.00

бр.

5.00

2

Монтаж помпа USP CLASIC 200 Qп=50-150л/мин, Нп=6,5-2,5 м, N=270W

бр.

5.00

3
4

Дюза- пенлив ефект 104л/мин и напор 4.60м
Решетка за сифон WS 100E

бр.
бр.

5.00
1.00

I.ОБОРУДВАНЕ, градски дизайн- доставка и монтаж

Колона за афиши
-Приложение- указателна табела за реклам
-Носеш елемент- тръбна к-ция
-Обработка на метала- грунд и автоемайл лак
-Начин на закрепване- анкериране
-Височина =1800мм
Пейки- доставка и монтаж- изработени от метал и дърво, изчистен и съвременен
2
дизайн. Изисквания:
2.1
стандартна с облегалка
-Размери на съоръжението:
а)височина - 0.80м
б)ширина - 1.90м
в)дължина - 0.60м
-Материал- дърво и метал
-Брой места за сядане- 3
-Обработка на дървото- водоразтворим лак с UV защита
2.2
за инвалиди с височина h=50см
-Размери на съоръжението:

Мярка

Количество

бр.

1.00

бр.

49.00

бр.

6.00

бр.

16.00

м
м

37.00
24.00

бр.

1.00

1

а)височина - 0.50м
б)ширина - 1.90м
в)дължина - 0.60м
-Материал- дърво и метал
Кошчета за смет - изработени от метал, със съвременен дизайн и функционално
3
обслужване. Изисквания:
-Обем- 35л
-Носещ елемент- тръбна конструкция
-Обработка на метала- прахово боядисване
-Начин на закрепване- анкериране
-Кошчетата да могат да се изваждат и изсипват
Парапети- метален горещо поцинкован и прахово боядисан с неръждаем крепеж при
стъпала, рампи и фонта. Изисквания на елементите: кухи квадратни профили за
4
колонките 30х30мм и кухи квадрани профили за ръкохвадките 50х50м. Монтиране чрез
анкериране.
4.1
при рампи и вход община
4.2
при фонтан
5 Доставка и монтаж на нова градска чешма- достъпна и за инвалиди. Изисквания:
-Материал- бетон
-Размери на съоръжението- d=1200mm, H=1750mm
-Тегло- 400кг
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6 Уреди за фитнес
6.1 комбиниран фитнес уред
бр.
3.00
6.2 лежанки
-Основна конструкция- метални тръби с необходимите размери на якост
-Декоративни елементи- пластмаса и метал
-Обработка на метала- прахово боядисване
-Начин на закрепване- анкериране
-Размери- 984х1943мм /комбиниран уред/
-Размери- 1200х1300х900мм /лежанка/
-Необходима площ- 4000х5000мм /комбиниран уред/
-Необходима площ- 4200х4500мм /лежанка/
-Видове ударопоглъщаща настилка - трева, пясък, дървесни стърготини,
ударопоглъщаща настилка 2см

бр.

3.00

2. Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото
оборудване на обект: „Реконструкция на централен площад в гр. Тръстеник“.
В обхвата на поръчката по обособената позиция е включен централният градски
площад на гр. Тръстеник находящ се в кв. 67, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия.
Общата площ подлежаща на благоустрояване на обекта възлиза на 1 820.00 кв.м.
Съгласно разработеният и одобрен технически проект са предвидени следните
дейности и строителни работи:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

I.1. ГРУПА РАСТИТЕЛНОСТ
ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА І и ІІ величина
Abies alba - Обикновена ела
Abies concolor - Конколорка
Abies nordmaninana - Кавказка ела
ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА І и ІІ величина
Acer platanoides - Шестил
Acer platanoides ‘Royal Red’- Шестил
Betula pendula - Бреза
Fraxinus oxycarpa - Полски ясен
Tilia cordata - Дребнолистна липа
Quercus rubra - Червен дъб
ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ІІІ величина

Мярка

Количество

бр
бр
бр

5.00
6.00
6.00

бр
бр
бр
бр
бр
бр

6.00
4.00
2.00
3.00
3.00
3.00

Catalpa bignonioides - Каталпа
ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ІІІ величина и храсти
Chamaecyparis lawsonia 'Columnaris' - Лавзонов лъжекипарис
Juniperus horizontalis 'Andora Compacta' - Ниска хвойна

бр

4.00

бр
бр

4.00
28.00

Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' - Ниска хвойна
Thuja occidentalis ‘Danica’ – Западна туя
Thuja occidentalis ‘Holmstrup' - Западна туя
ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ
Lavandula angustifolia – Лавандула
Lonicera pileata - Китайски нокът
ЛИСТОПАДНИ ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' - Тунбергов кисел трън
Ligustrum ovalifolium – Кръглолистно птиче грозде
Spiraea japonica 'Golden Princess' – Японска спирея
Weigela florida ‘Monet’– Цветуща вейгела

бр
бр
бр

21.00
19.00
7.00

бр
бр

22.00
38.00

бр
бр
бр
бр

18.00
808.00
28.00
6.00

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------Проект „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник,
община Долна Митрополия“, Договор № BG06RDNP001-7.006-0106-C01/28.05.2019 г., финансиран от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР 2014-2020 г.
„
ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ
1

Почистване натерена и извозване на отпадъци (слой 5см)

м2

625.00

2

3

Доставка и разстилане на хумусна почва
ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ
Доставка и засаждане на игл. и шир. дървета I и II величина в посадно място 80/80см
Доставка и засаждане на широколистни дървета III величина в посадно място
40/40см
Доставка и засаждане на храсти в посадно място 20/20 см

куб.м

236.00

бр

38.00

бр

4.00

бр

999.00

1
2
3
4

ДОСТАВКА И УКРЕПВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ
Доставка и монтаж на колчета за укрепване на шриок. Дървета (3бр х Ф6см Х 250 см)
Доставка и монтаж на колчета за укрепване на игл. Дървета (3бр х Ф6см Х 50 см)
Лента за предпазване на кората х 50 см на дърво (шир. 15 см)
Обтяжка (ширина 4,5 см неразграждаща се)

бр
бр
м
м

25.00
17.00
21.00
210.00

Фино подравняване на терена
Доставка и сеитба на тревно семе (Смеска за натоварени терени) при норма 1 кг/40
кв.м.
Зариване и валиране
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ

м2

542.00

кг

14.00

м2

542.00

1

Гнездово торене с комплексен минерален NPK тор на игл. и широкол. дървета

кг

2.00

2
3

кг
кг

10.00
16.00

1
2

Гнездово торене с комплексен минерален NPK тор на храсти
Торене с комплексен минерален NPK тор на тревни площи (30 кг/дкр)
НАСТИЛКИ
Дeмонтаж на съществуваща настилка от бетонови плочи
Натоварване и извозване на строителни отпадъци

м2
м3

1 550.00
310.00

3

Доставка и монтаж на настилка от бетонов паваж 10х20х6 см цвят червен

м2

150.00

4

Доставка и монтаж на настилка от бетонов паваж 10х10х6 см цвят сив

м2

1 006.00

5

Доставка и монтаж на бетонов бордюр 50х16х8 - сив

л.м.

433.00

6
7
8

Доставка и полагане на трошен камък фракция 8-18мм
Доставка и полагане на пясъчно легло
Доставка и полагане на бетон в основа бетонов бордюр

м3
м3
м3

231.00
46.00
18.00

1
2

ЗАТРЕВЯВАНЕ
1
2
3

№
1

2

ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ
Мярка
Доставка и монтаж на пейка с облегалка- изработени от метал и дърво, изчистен и
съвременен дизайн. Изисквания:
-Размери на съоръжението:
а)височина - 0.80м
б)ширина - 1.90м
в)дължина - 0.60м
бр.
-Материал- дърво и метал
-Брой места за сядане- 3
-Обработка на дървото- водоразтворим лак с UV защита
Доставка и монтаж на кошче за отпадъци - изработени от метал, със съвременен
дизайн и функционално обслужване. Изисквания:
-Обем- 35л
бр.
-Носещ елемент- тръбна конструкция
-Обработка на метала- прахово боядисване
-Начин на закрепване- анкериране
-Кошчетата да могат да се изваждат и изсипват

Количество

25.00

20.00
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По характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл.
137, ал. 1, т. 4, б (д) от ЗУТ и съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. строежите, включени в
проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна
Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ са пета категория.

ІІ. ОБЩИ ЦЕЛИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕСИФИКАЦИЯ
1. НОРМАТИВИ:
В техническите спецификации се определят техническите изисквания към
строителните продукти и техните характеристики, които произтичат от съществените
изисквания към строежите. Прилагането на Техническите спецификации става в
съответствие с изискванията на българските законоустановени нормативи: Закон за
обществените поръчки (ЗОП); Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на
него; Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните
продукти (НСИОССП); Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и
безопасни условия на труди други приложими нормативни документи.
Спецификациите имат за цел да определят стандартите за изпълнение на строително –
монтажните работи по строежа, да допълнят и определят изискванията за материали,
технологията на изпълнение на работите, методите за изпитване на материалите, методите за
оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методите за
измерване на количеството на извършените работи по време на изпълнение на договора.
2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РАБОТА:
Всички материали, които се влагат при изпълнението на СМР трябва да бъдат нови
продукти. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в
складовете на избрания изпълнител на СМР, да бъде придружена със сертификат за качество
в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и
каталози и доставените материали да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в
работите. Всички продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в
работите да бъдат доставени с необходимите аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни
части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат
такива. Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да
текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация
3. ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
На база организационна схема на процедурата за качествен контрол, Изпълнителят ще
разработи свой собствен план за осигуряване на качеството за изпълнение на строежа.
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4. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ.
По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да
спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и
монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти
относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при
строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на
всички лица, които се намират на строителната площадка.
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната
по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други
свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни
документи за строителство.
Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи
План за безопасност и здраве за строежа.
5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:
При извършване на СМР трябва да се спазват всички изисквания на Компетентните
власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда и
одобрения план за управление на отпадъци /ПУСО/
Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването
със строителни отпадъци на улиците, пътищата и тротоарите, намиращи се до строителната
площадка и използвани за движение на автомобили, техника и пешеходци, свързани с
изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на
използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали,
отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е
длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти
платното за движение и тротоарите на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова
вина, включително и измиването им с вода.
По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на
нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната
среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на
качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се
образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или
намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да
предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на
хората и околната среда.
Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват
от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът
на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/
съоръжението за третирането им.
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6. ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА
Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба 1з- 1971 за строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и предприеме
всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на
работната площадка или в съседни на обекта сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури
достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене
на отпадъци или отломки.
Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти, в случай
че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени
резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати
появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за
безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти.
7.

3АЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА

Изпълнителят отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна, общинска
или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или
вреди в следствие на работата му.
Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на
Изпълнителя, трябва да бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за
сметка на Изпълнителя.
8.

ПОЧИСТВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПЛОЩАДКИ

Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в тяхна
близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на започване на
строителството до момента на предаване на обекта към Възложителя. Преди Възложителят
или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените работи, Изпълнителят
трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от работната площадка, да
приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се приеме.
Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадката всички
отломки и отпадъци ежедневно.
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва
да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвика замърсяване на пътищата и
в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие
със закона на депо, посочено от Общината.
9.

РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ

Всички материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта се съхраняват от
производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза по начин, който да
се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, корозията и вреда, кражба
или повреда от всякакво естество на материалите или оборудването.
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Всички материали, които са повредени по начин, че да не бъдат годни за
предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от обекта, като
изпълнителят не получава обезщетение за повредения материал или изваждането му от
обекта.
Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум
продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира
доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството. Приспособленията за
складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да
обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада на Площадката.
Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.
Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не могат
да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да получи от производителите
детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните
артикули, като трябва да спазва тези изисквания.
10. КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ
РАБОТИ.
10.1. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното
изпълнение.
Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор
съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да
контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на
дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В
случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение,
работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.
Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните
работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат
съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.
10.2. Проверки и изпитвания.
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на
упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да
се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се
извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде
осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от
офертата методи и организация на текущ контрол.
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10.3. Контрол по време на строителния процес
Контролът се осъществява от:
✓ Консултантът, осъществяващ строителен надзор;
✓ Технически експерти на община Долна Митрополия и представители на
Възложителя - осъществяват проверки на място.
По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до
подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще се
осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:
➢ съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с
одобрените строителни книжа и КСС;
➢ съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в
проектосметната документация;
В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще
включват:
➢ проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с инвестиционния
проект и всички одобрени от общината изменения в него;
➢ измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на
извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния
надзор и инвеститорския контрол количества и тези по КСС;
➢ проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали
и продукти и съответствието им с изискванията на инвестиционния проект;
➢ проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.
11. ПРИЕМАНЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

НА

ИЗПЪЛНЕНИТЕ

РАБОТИ

ОТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ

НА

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация
(приемане) на СМР на обекта, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от
участниците в строителния процес на съответните актове и протоколи съобразно Наредба
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Проверката на обекта от представителя на възложителя във връзка с текущо или
окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на
изпълнителя и Консултанта, осъществяващ строителен надзор. Завършен вид работа не може
да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно
техническата спецификация/ за сметка на изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми
представителя на възложителя и/или консултанта за датата, на която такива проверки и
проби могат да се извършат.
При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:
Количествата на завършените видове работи се определят от изпълнителя чрез
измерване в присъствие на представителя на възложителя и/или консултанта. Когато
представителят на възложителя и/или консултанта поиска някои видове работи на обекта да
бъдат измерени, той трябва да извести изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може
той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява.
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Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на възложителя
и/или консултанта при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички
подробности, изисквани от него. Ако изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати
специалист, измерването, направено от представителя на възложителя и/или консултанта, ще
бъде задължително за изпълнителя.
В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат
съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
12. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Гаранционните срокове за извършените видове СМР на обекта, предмет на
обществената поръчка са съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и минималните
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти – 5 (пет) години.
Гаранционните срокове започват да текат от датата на завършване на обекта – деня,
следващ окончателното приемане на обекта.
VІІІ. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят
следва да съблюдава спазването на изискванията на:
1. Закона за устройство на територията;
2. Закон за обществените поръчки;
3. Закон за безопасни и здравословни условия на труд;
4. Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
5. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството;
6. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
7. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти;
8. Наредба № 4 от 1 юли 2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за
хората с увреждания;
9. Всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими
към предмета на този договор;
10. Разпоредбите на Договора за строителство на обект: „Благоустрояване на
централен градски площад на гр. Долна Митрополия“, който ще бъдат сключен след
провеждането на процедура за възлагане съгласно ЗОП;
11. Разпоредбите на Договора за строителство на обект: „Реконструкция на централен
площад в гр. Тръстеник“, който ще бъдат сключен след провеждането на процедура за
възлагане съгласно ЗОП;
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12. Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и съпътстващите я
документи във връзка с нейното изпълнение;
13. Договор № BG6RDNP001-7.006-0106-C01 от 28.05.20019 г.. за безвъзмездна
финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Долна Митрополия;
14. Одобрените инвестиционни проекти;
15. Разпоредбите на договора за обществена поръчка и приложенията към него.
Този списък е за информация и може да не изчерпва всички приложими към проекта
нормативни актове.
Изпълнителят следва да идентифицира и прилага всички нормативни документи,
изисквания и указания, приложими към предмета на договора. В хода на изпълнение на
поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, касаещи
предмета на поръчката.
ІХ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е по предложение на
участника, който в своето „Техническо предложение за изпълнение на поръчката следва да
предложи Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, който НЕ подлежи на оценка
съгласно методиката за оценка на офертите.
Възложителят е определил максимален срок за изпълнение на дейностите по СМР от
180 /сто и осемдесет/ календарни дни, като този срок се явява максимален за офериране на
участниците при подаване на оферта за участие в поръчката.
Участниците, които предложат срок за изпълнение на СМР по-дълъг от поставеният
максимален срок от 180 календарни дни, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в
процедурата.
Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа
(Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към
чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството).
Х. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
В техническото предложение за изпълнение на поръчката към офертата всеки участник
трябва да разработи стратегия за реализирането на всички работи и дейности, съгласно
Инвестиционния проект и Техническата спецификация на възложителя. При реализацията на
поръчката и организацията на работа трябва да бъдат спазени всички изисквания на
Възложителя и нормативните разпоредби.
Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, следва да се съдържат
следните приложения:
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1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена
диаграма на работната ръка. Графикът следва да е обвързан и да представя строителната
програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната
последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение
на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности.
Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика
следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от
участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят
и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите
за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата
механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линейният график за изпълнение на
поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, строителната програма и
ценовото предложение на участника. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по
изпълнение на поръчката.
2. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, търговското
наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, техническите и
качествени характеристики на материала. Спецификацията обвързва участника с предложените
от него материали, ако бъде избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения
договор. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на
участника с утвърдените от възложителя технически спецификации.
3. Строителна програма - в съответствие с изискванията на Техническите
спецификации.
Строителната програма следва да съдържа минимум:
3.1. Подход при изпълнение на строителните процеси - в тази част от строителната
програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:
3.1.1. Обхват и дейности, съобразно виждането му за подхода, методите и
технологията на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи
на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от
етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, вкл. подготвителните
дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията,
въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатирани
нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и
поддейности, необходими за постигане целите на договора; За всяка една от дейностите
участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на действията и
поддейностите, които ще извърши по повод на изпълнението на дейността;
3.1.2. Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението
им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Следва да са изложени
мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и
мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР,
включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на
проекта. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни
изисквания за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни
мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат конкретните
дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от
дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка.
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3.1.3. Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните
човешки и технически ресурси – тази част от работната програма включва описание на
използваната техника с посочване на дейностите, посочени по-горе, в които техниката ще
бъде използвана, и нейното техническо предназначение. Посочване на работните звена, както
и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с
посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които
същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Описанието следва да отчита и
времевото разпределение на техните ангажименти. Участниците следва да направят пълно
описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите
от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация,
както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и
останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на
договора за строителство. Участникът следва да посочи и вътрешнофирмената
организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси, която
предвижда да създаде и която следва да съответства на приложения Линеен календарен
график и диаграма на работата ръка.
3.1.4. Организация на дейностите – предложената организация следва да е
съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта и нормативните
изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници.
Описанието на организацията на изпълнение следва да включва всички етапи, дейности и
поддейности от изпълнението на поръчката. Участникът следва да опише и как ще се
извършва доставката на всички необходими за обекта материали, като е видно, че
съществува взаимовръзка на тази организация и посочените начало и край на изпълнение на
съответната дейност от ЛКГ. Участникът следва да посочи и конкретни мерки за осигуряване
на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на
входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване.
За всяка една от мерките участникът следва да опише нейната същност и обхват,
конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или
служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите
са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните
конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника,
които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с
контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на
очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите
на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.
Органазицията и подходът, както и предложените и определени етапи, дейности,
технология и последователност на изпълнение от участника следва да гарантират
изпълнението на обществената поръчка съобразно изискванията на техническите
спецификации, нормативната уредба и да обосновават и гарантират изпълнението на
дейността по строителството в предложения от участника срок.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------Проект „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник,
община Долна Митрополия“, Договор № BG06RDNP001-7.006-0106-C01/28.05.2019 г., финансиран от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР 2014-2020 г.
„

3.1.5. Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът
следва да направи пълно описание на конкретните мерки, които ще предприеме за
намаляване на дискомфорта на местното население. За всяка една от мерките участникът
следва да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за
изпълнението й, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако
експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите
ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от
ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката,
включително и посочване на взаимовръзката и начина му на комуникация с контролираните
експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очакваното въздействие на
конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този
раздел от работната програма. Участникът следва да представи и план за изпълнение на
мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който следва да включва
подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времевото им
разпределение и очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло.
3.2. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на
договора.
Този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки,
свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката.
Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и
на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на
изпълнението на предмета на договора.
За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват,
конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението й, конкретния експерт или
служител, ангажиран с прякото й изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите
са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните
конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника,
които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с
контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на
очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на
постигането на целите на настоящия раздел. В тази част на работната програма следва да
бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за
дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще
спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. Освен това
следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на
околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките, тяхното
времево разпределение, включително и очакваните екологични ефекти от изпълнението след
неговото приключване. Съвкупността от мерките както и планът като цяло следва да
обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на
околната среда по време на изпълнението на дейността по строителството.
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Незадължителен елемент от строителната програма.
3.3.
В тази част от работната програма участниците по своя преценка могат да
посочат допълнително „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката
за оценка, и по дефинираните в методиката надграждащи направления. Участникът за всяка
мярка следва да посочи нейния обхват и същност, посочване на конкретните дейности, които
ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на
резултатите от прилагането й, експертите, ангажирани с нейното изпълнение, и посочване на
конкретните им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали.
В случаите на изложение по незадължителната част от Работната програма изложеното
в настоящия раздел минимално съдържание относно всяка от „качествените мерки“, е
задължително за спазване. Участникът може да включи изложение за „качествени мерки“ по
посочените в методиката направления и в разделите на самата работна програма, за която
има минимално задължително съдържание, ако сметне, че тематично е подходящо
качествената мярка да бъде изложена там. Това условие е въведено с цел да няма колизия
между задължителната част на строителната програма и „Качествени мерки“ по смисъла и
дефиницията дадена в Методиката за оценка. Ето защо участниците в задължителната част
от строителната програма могат да предложат „Качествени мерки“ ако преценят, че е
подходящо предвидената от тях предложение за качествена мярка да бъде изложена там. В
тези случаи участникът следва също да спази настоящото изискване за съдържание и
изрично да обозначи като качествена мярка такива изложението на съответното място.
Участниците в процедурата следва да спазват посочените в техническата спецификация
минимално изискуеми елементи от работната програма. Участниците трябва да следват и
последователността на изискуемото съдържание при представяне на своето изложение.
Забележка:
Когато Техническото предложение за изпълнение на поръчката не съответства на
Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката,
ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и
механизация, времевите предложения, както и други части на Предложението за изпълнение
на поръчката, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за
изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.
Участник, чиято Строителна програма показва вътрешна несъвместимост и/или
противоречие, по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки
ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други
процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се
идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, се отстранява от понататъшното участие в процедурата, както и противоречия с нормативната уредба,
технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива.
Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, показва
технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със
строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложени в
процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.
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ВАЖНО!!!
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или
еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата
поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други
технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска
марка, патент, тип, произход или производство.
Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен
модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на
основание чл. 50, ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с
всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен
начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.
Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на
действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните
проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на
Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се
допуска изпълнение с нестандартни материали.
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