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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
по процедура с предмет: Избор на Изпълнител на строително-монтажни
работи на строеж: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на
спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол,
Община Созопол” по Договор №BG06RDNP001-7.007-0075С01/14.05.2019г. с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция,
финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Възложител:
Община Созопол, ЕИК 000057236, гр. Созопол, пл. „Хан Крум” №2.
Лица за контакт:



Петя Чапевова – зам.- Кмет, тел.: 0550/25702;
Галина Георгиева – началник отдел Правни дейности и управление на
собствеността, тел.: 0550/25773;
 Арх. Ивайло Костов – гл. Специалист ИК, тел.: 0550/25721
 E-mail: euro_dir@abv.bg
 Факс: 0550/22438
2. Финансиране на поръчката – съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG06RDNP001-7.007-0075-С01/14.05.2019г., сключен между Община Созопол и
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, финансиран по Програма за
развитие на селските райони 2014-2020г.
II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА
1. Предмет на поръчката.
Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е избор на
Изпълнител, който да изпълни строеж: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на
спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, Община Созопол”,
съгласно одобрен инвестиционен проект.
Обектът е V категория, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4, от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за
номенклатурата на видовете строежи .
От изпълнителя се изисква:
 да изпълни успешно, да завърши в срок, обем и качество СМР в обхвата на Договора
за строителство, включително получаване на разрешение за ползване на обекта;
 да отстрани дефектите /ако има такива/ в периода за съобщаване на дефекти и
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документално да отчете изпълнението на проекта, съгласно изискванията на
Нормативната уредба на Република България.
Процедурата за избор на Изпълнител ще се извърши съгласно изискванията на Закона за
обществена поръчка /ЗОП/ и съответните подзаконови нормативни актове.

2. Цел на поръчката.
Съвременните условия на живот изискват полагането на грижа за масовизирането на
физическата култура и спорт. Поддържането на спортната база в добро и безопасно
състояние е предпоставка за привличането на все повече млади хора към спорта. Над една
трета от населението на община Созопол е на възраст под 34 години, което още повече
ангажира общината с търсенето на различни възможности за обновяване и модернизиране
на съществуващите спортни съоръжения.
Основна цел на поръчката е чрез използване механизмите на ЗОП да бъде направен
оптимален избор на отношение качество-цена за изпълнение на строеж: „Реконструкция,
оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр.
Созопол, Община Созопол”.

III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ПРОЕКТНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1.Съществуващо положение
В гр. Созопол има няколко спортни площадки и места за масов спорт. От изключителна
важност е възможността за реконструкция и рехабилитация на зоните за спорт.
В УПИ I, кв. 70 по плана на града има съществуваща спортна площадка, която не отговаря
на съвременните изисквания за безопасност на площадките за игра. Площадката е със
силно амортизирана асфалтова настилка. Това е предпоставка за нараняване при игра на
децата и младежите. Спортната площадка е оградена с ажурна ограда, но на много места
паната са изкривени и пробити. Това създава опасност от излизане на топката при игра
към улиците в съседство, което е предпоставка за ПТП.
Футболните врати са компрометирани и е необходимо да бъдат демонтирани и на тяхно
място да се монтират нови, осигуряващи безопасна игра.
2. Проектно решение.
За обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I,
кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”, има изготвен технически проект. В
обяснителните записки по части в проекта детайлно са разписани изискванията за
качествено изпълнение на заложените строително-ремонтни работи.
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При подготовката на документацията за участие в процедурата, кандидатите трябва да
съставят подробен линеен график за изпълнение на заложените СМР.
Проектът предвижда обособяване на функционална зона за спорт - спортно игрище за
футбол на малко поле. Спортната площадка е с размери 27,20/17,65м. Игралното поле е с
размери 23,20/15,55 м, като около него се предвиждат ивици за обслужване и обхождане.
Предвижда се премахване на старите, неотговарящи на изискванията за безопасност
оградни пана и замяната им с ажурна метална ограда, монтирана върху ивичен
стоманобетонен фундамент, чиято видима част е 15 см. Оградната система е с височина
6м., съставена от стълбове и оградна мрежа. Стълбовете са от стоманен профил 100 Х 50
Х 3 мм. с височина 7,50 м., като 1,50м. от тях се монтират във фундамента. Стълбовете са
монтирани приблизително през 2,50 м. оградните стълбове са поцинковани отвън и
отвътре с минимум 275 грама на кв.м. и имат полиестерно покритие минимум 60 микрона.
Общия брой фиксатори на стълб е 14 поглъщащи вибрациите от ударите на топките в
паната. Оградната метална мрежа е с височина 3 м., а над нея се монтира полимерна
олекотена мрежа, изработена от УВ стаблизиран полиетилен с висока плътност и
височина 3 м. дебелина на въжето 5мм, пресукано. Цвят на покритието на металната
мрежа и стълбовете – зелен. През няколко модула се монтират противоветрени наклонени
пръти със същото сечение на стойките. Предвидени са две метални врати – двукрила с
размери 150см+100см/200см и единична с размери 100 на 200 см. Снабдени с брави за
заключване полимерно боядисани.
Ще бъдат доставени и монтирани две футболни врати, съгласно изискванията за БДС за
безопасност с размери 3/2/1м. стоманен профил, 80/80мм, оцветяване бяло и синьо. Мрежа
футбол 13м2, едноцветна – бяла, око 10Х10 см, материал -5мм, полиестер. Вратите се
монтират в средата по двете къси страни на игрището.
Старата компрометирана настилка е от асфалт, предвидено е фрезоване и изнасяне от
обекта. Върху игралното поле се полага фракция чакъл, а след това нова асфалтова
настилка с дебелина 8 см. За доброто отводняване на игрището е предвиден монтаж на
линейни отводнители. По двете дълги оси на игрището се монтират бетонови улеи за
неговото отводняване.
Предвижда се направа на каучукова разливна настилка с дебелина 12 мм. Системата е
хомогенна маса от слепени каучукови гранули, която се смества на място и се излива
върху вече подготвената равна и гладка асфалтова повърхност, за да се осигури
непрекъсната единна настилка.
Изисква се и монтаж на табела, указваща предназначението на площадката.
Строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка,
обхващат следните видове дейности:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
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Шифър

8412630000

*405101011
*405101013

*405101014

405101028

*405101017

*405101023
*405101024

*405101025
*405101026

*405100398
*405101056

Описание на строително-монтажните работи,
оборудване и/или обзавеждане
І.ПОЧИСТВАНЕ
И
ПОДГОТОВКА
НА
СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
Демонт. и извозване на съществ. метална ограда с
височ.2.50м
Демонтаж и извозване на съществуващо
оборудване:
комплект счупени врати за минифутбол
ІІ.ОГРАДА НА СПОРТНО ИГРИЩЕ
Доставка и монтаж на ограда на футболно игрище
с височина 6.00м по детайл
Доставка и монтаж на метални врати за ограда на
футболно игрище
ДВУКРИЛА
ВРАТА
НА
ПАНТИ
150см+100см/200см с брава за заключване,
полимерно боядисана
ЕДНОКРИЛА ВРАТА НА ПАНТИ 100/200см с
брава за заключване, полимерно боядисана
ІІІ.ПЛОЩАДКИ
ПОД КАУЧУКОВАТА РАЗЛИВНА НАСТИЛКА
НА СПОРТНО ИГРИЩЕ
Направа на каучукова разливна настилка с
деб.12мм
Оборудване
ІV.ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПОРТНО
ОБОРУДВАНЕ
ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ
Комплект футболни врати
Доставка и монтаж на указателна табела
Обзавеждане
V ОБЗАВЕЖДАНЕ СЛЕД НАСТИЛКИТЕ
Доставка и монтаж на пейка от бетон и дърво
Дървена пергола
Обща стойност част Архитектура лв без ДДС
ГЕОДЕЗИЯ
І.Земни работи
Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка
Механизиран насип НТК 0-40мм

Мярка

м

Количество

85,75

бр.

1

м

80

бр.

1

бр.

1

м2

438

бр.
бр.

1
1

бр.
бр.

0
0

м2
м3

438
75
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*405101059
*405100411
*405101058
*405101057

8465300000
*405100190
*405101048
8101402210
8101106111
*405100420
8102052700
*405101049
*405101051
8102061020
*405101053
8247110110
*405100168

Валиране с виброваляк
ІІ.Настилки
Битумен разлив
Асфалтова настилка с деб.8см
Доставка и монтаж на бетонов отводнителен улей
35/25/8см
Обща стойност част Геодезия - лв без ДДС
КОНСТРУКЦИИ
Събаряне и извозване на съществуваща ограда
Рязане на асфалт за очертание ново игрище
Рязане асфалт и изнасяне за футболни врати
Изкоп фундамент за ограда
Изкоп за фундаменти футб.врати
Извозване земни маси на 5км
Кофраж ограда и футболни врати
Бетон ограда
Бетон футболни врати
Армировка ограда
Армировка футболни врати
Обсадна тръба ф110-РVС
Обтегачи 100х50х3

м3

75

м2
м2
м

438
438
54

м3
м2
м3
м3
м3
м3
м2
м3
м3
кг
кг
м
кг

10,3
17,3
0,3
33,6
2,2
36
98
43
2,2
267
8
52
372

В предлаганите от участниците единични цени се включват всички разходи,
свързани с качественото изпълнение на посочените видове СМР в описания вид и обхват,
включително нормативно изискваните разходни норми за труд, разходни норми за
материали, разходни норми за механизация, допълнителни разходи, такси, транспортни
разходи и др.
Единичните цени следва да включват всички технологични дейности, необходими
при изпълнението на всеки отделен вид СМР, включително обезопасяване на работната
площадка в изпълнение на изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд за
изпълнителският състав на строителя и осигуряване на обществената безопасност и
временна организация на движението, поддържане и почистване на строителната
площадка, транспортни разходи за доставка на строителните материали и работната ръка,
събиране, третиране, натоварване и изхвърляне на строителните отпадъци, разходи за
дислокация на обекта на необходимата техника и др.
УЧАСТНИЦИТЕ НЕ СЛЕДВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД И ДА ОСТОЙНОСТЯВАТ
ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ПОЗИЦИИ, ТЪЙ КАТО НЕ СА ПРЕДМЕТ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
-

Доставка и монтаж от бетон и дърво – чертеж 6 от част Архитектура
Дървена пергола – Чертеж 7 от част Архитектура
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IV. НОРМАТИВНА БАЗА
При изпълнение на договора трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на
следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):
- Закона за устройство на територията;
- 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 №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;
- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.;
- Наредба №Iз-1971 Строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопастност при пожар;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали (приета с ПМС №277 от 5.11.2012 г.);
- Всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими
към предмета на този договор.
V. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Място за изпълнение на поръчката е УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община
Созопол.
VI. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:
1. Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със

специфичните условия за изпълнение на поръчката и видовете СМР, които е
необходимо да бъдат изпълнени:
2. Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи, предмет на Договора, в

съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в
допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на
качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и
указания на Възложителя и осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на
работници, специалистите посещаващи строежа, и на всички хора в района на обекта.
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3. Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно

съответствие с изискванията на Възложителя.
4.

В строежа да се влагат само строителни материали, изделия, продукти и други,
които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с
оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания
към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за
условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република
България; ДВ, бр. 14 от 2015 г. и изискванията на Възложителя, посочени в
настоящата документация.

5. Всички влагани при извършването на СМР строителни материали, изделия,

продукти и други трябва да отговарят на БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат
одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество,
отговарящо на гаранционните условия. Обемът на възлагания строеж като цяло и
отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на заложените количества
по видовете дейности в сметната документация и тяхното остойностяване в офертата
на участника, избран за изпълнител – както за единичните цени по позиции, така и
относно общата цена за изпълнението съгласно количествено-стойностните сметки.
6. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларации съгласно Наредба №

РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.
7. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се

коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат
да бъдат по-кратки от нормативно определените по Наредба № 2 от 31 юли 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. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват

съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя неразделна част от
офертата по проведената обществена поръчка.
9. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите надземни проводи и

съоръжения, трайни настилки и зелени площи.
10. Да се изготви Оценка на риска в съответствие на Наредба №2/2004 г. на МРРБ и

МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.
11. При констатирани несъответствия между документацията за участие, Техническата

спецификация и Нормативната база да се да се търси представител на Възложителя.
2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да
осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и
Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително
ремонтните работи.
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за
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живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не
допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.
Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат
изискващите се инструктажи по НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и
реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и
внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:
наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на
обекта;
наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно
действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на
инструктажите за безопасна работа;
наличие на обекта на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.
състояние на временното ел. захранване на строителната площадка – от гледна
точка на безопасна експлоатация;
При работа с ел. уреди, същите е необходимо да бъдат заземени и обезопасени.
Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да
наблюдават неотлъчно работата.
3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на
строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни
органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.
4. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПАНА ПРЪСТ
Изпълнителят трябва своевременно да отстранява отпадъците, ако такива са
генерирани при извършването на СMР и да организира премахването им от района на
работната площадка.
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и
трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по
пътищата и в имотите на съседните собственици.
Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна
уредба.
5. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА.
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на
Възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или
вреди в следствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда
причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде
възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да
предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на
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подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за
потушаване на евентуален пожар.
VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ
Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:
1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти,
или
2. европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
3. признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато
не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в обекта трябва да са
годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към
строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да
отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по
отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните
обновявания, ремонти и реконструкции.
Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в
техническата спецификация. Производителят трябва да представи декларация за
съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти.
При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.
Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи, трябва да
отговарят по вид, тип и качество на изискванията на тази спесификация и нормативните
изисквания.
По смисъла на Регламент № 305:
„ строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен
и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито
експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на
строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
„ комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен
производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва
да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
„ съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния
продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
„ експлоатационни
показатели
на
строителния
продукт“
означава
експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики,
изразени като ниво, клас или в описание.
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в
съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-201/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на
Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните
продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи
предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на
български език. Декларациите са:
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1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато
за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена
Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели
на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;
2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е
обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При
съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася
маркировката „СЕ“;
3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато
строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно
производство, за влагане в един единствен строеж.
Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални
изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са
определени.
ВАЖНО !!!
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или
еквиваленто/и“ навсякъде, където в документацията или техническата
спецификация 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 техническата документация или документацията за обществена
поръчка 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.
Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на
действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционния
проект, 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.

Изготвил: арх.Ивайло Костов
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