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Книга I

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за изпълнение на обществена поръчка за строителство

І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
„Изграждане на подпорна стена на ул. Елица в с. Момчиловци, община Смолян секции № № 4 и 5“.

II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ.
Вследствие на падналите интензивни валежи в периода 26.06-28.06.2017г. на
територията на община Смолян и водонаситеността на ската над пътното платно на ул.
Елица в с. Момчиловци се активизира свлачищен процес. Свлича се част от ската, която
изнася частично двора в парцел XV – 635, кв. 29 по плана на селото.
Откосът на ул. Елица се намира в центъра на с. Момчиловци и е оформен при
изпълнението на централната улица в селото. Той е с дължина около 50 м и с променлива
височина от 5 до 11 м. В засегнатия участък ежедневно преминават по-голямата част от
живущите в селото.
Налице е възможност следващи валежи и големи количества акумулирани дъждовни
води да доведат до свличане на ската над пътното платно, което представлява потенциална
опасност за хората и движещите се моторни превозни средства по улицата. За да се
предотвратят инциденти и да се възстановят щетите, е необходимо в засегнатия участък да
се изгради подпорната стена, която да коригира пътното платно на улицата.
III. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА.
Предвижда се изграждане на ъглова (армирана) с вертикална предна стена,
разтоварваща конзола и наклонена, над разтоварващата конзола задна стена.
Настоящата процедура предвижда изграждането на секции 4 и 5. Двете секции са с
обща дължина 20м. Височината на стената от цокълната фуга е до 10,10м. Съгласно
чертежите в проекта двете секции са разделени чрез фуга с ширина 2 см, изпълнени с
катраносани (обмазани с битум) дъски.

За да се елиминира хидродинамичния натиск, е предвидено да се поставят барбакани
Ф 110 през максимално разстояние - 250 см, в три реда по височина. Най-долният ред
барбакани е предвидено да се изпълни на ниво 50 см над кота тротоар, а следващият ред на
разстояние 1,50 м над кота тротоар. Третият ред е предвиден да се изпълни на 20 см над
разтоварващата конзола. За да не се запушват барбаканите зад стената, е необходимо да се
оформят пластове с ръчно реден камък и дрениращ материал, на принципа на обратния
филтър. За оформяне на дренажна бариера зад стената да се използва суха каменна зидария.
До ниво разтоварваща конзола стената се изпълнява без заден кофраж.
Обратната засипка зад стената се извършва частично с ръчно подреден камък за
оформяне на дренажната бариера зад стената и с чакълест (дрениращ) материал, полаган на
пластове от 20-30 см, уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до
достигане на обемна плътност 1800 кг/м3 и постигане на ъгъл на вътрешно триене φ = 40◦.
Максималният размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от неговата
дебелина. Пластовете се изпълняват с наклон 3-4% към подпорната стена, за да отвеждат
водата към барбаканите. Фундирането на стените е предвидено да се изпълни върху здрава
основа.
За изграждане на стените да се използват бетон с клас С30/37 съгласно БДС EN 2061 N/A и стомана В500В. След декофриране на стените е необходимо всички бетонови
повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с горещ битум. Битумът се нанася
върху суха и добре почистена бетонова основа.
С цел по-добър естетичен вид и архитектурно оформление се предвижда цялостна
облицовка на стената с естествен камък.
Предвижда се в района на стената да бъдат възстановени компрометираните
тротоарни и асфалтови настилки.
С цел обезопасяване е предвидено да се монтира предпазен парапет върху стената.
IV. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
Предвидените за изпълнение строителни работи се извършват съгласно
изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и на
инвестиционния проект. Документирането на извършените строителни работи се
осъществява съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строителни работи, в които се
отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа следва да се влагат само
строителни продукти в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат
оценка на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и
Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България.
При изпълнение на отделните видове строителни работи трябва да се имат предвид и
спазват следните основни изисквания:
 Всички видове строителни работи трябва да се изпълняват в съответствие с одобрения
инвестиционен проект, нормативните актове и документи в строителството;
 При даването на строителна линия е задължително участие на проектантите на обекта;
 Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с проектантите по
съответния ред;
 Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни
работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, монтажни работи, бетонови
работи, армировъчни и др.);
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Спазване на проектните изисквания /при наличие на такива/, стандарти и изисквания на
фирмите-доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично
изпитване, фундиране, засипване и т.н. Да се изискват съответните сертификати за
съответствие на влаганите материали;
Необходимо е преди да започне строителството на обекта да се извърши уточняване и
отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата му.
Това следва да се реализира с участието на съответните специализирани ведомства
(ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването на строителните работи да се запазят
експлоатационните характеристики на подземните комуникации;
Преди започване на строителството строителят следва да измести всички засегнати
проводи и съоръжения;
Земните работи следва да се извършват в съответствие с ПИПСМР – Раздел І „Земни
работи и земни съоръжения”;
Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта трябва да
отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните
стандартизационни документи. Не следва да се допуска използването на материали и
изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им;
Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се съгласува със съответните
органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на движението по
време на строителството при съблюдаване изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г.
за временната организация и безопасността на движението при извършване на
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
V. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Изпълнителят е длъжен преди започване на строителството и по време на самото
строителство да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване
на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на
строителни работи.
Площадките за строителството трябва да се поддържат чисти и безопасни, като
всички строителни отпадъци, освен асфалта, се натоварват на камион и се извозват на
определеното за целта депо. При окончателно завършване на строителните работи се прави
основно почистване на обекта.
Основната причина за нарушаване на околната среда при изпълнение на обекта са
изкопните работи, което неминуемо засяга терените, в които се извършва. Забранено е
безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини –
камък, тръби, арматури, кофражи, развалени строителни машини и др.
При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе
съответните мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната
среда:
 Избраният Изпълнител осигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди
отпадъци;
 За зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените
автобази;
 При генериране на опасни отпадъци /асфалтови/ се сключва договор с фирма, която има
лиценз за тяхното третиране;
 За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е
необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху
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техническото състояние на механизацията и транспорта;
 Вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоноски или
бутилирана;
 Против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото състояние на
машините;
 За битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни;
 За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната
механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на
определените за тази цел места;
 Транспортните коли се покриват;
 Организацията на строителство да изключва активиране на срутища;
 В случай на необходимост - извършването на взривните работи става по специален
проект, без разлет, за запазване на прилежащата растителност;
 Унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални
размери, след съгласуване с компетентния орган;
 Съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за
откриване на археологически находки се информира АИМ, строителството временно се
спира и се взема съответното решение за тяхното съхранение;
 Използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние;
 Ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители;
 Да не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини;
Всички действия по опазване на околната среда трябва стриктно да се контролират
от Възложителя и от Независимия строителен надзор на обекта.
VI. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.
При изпълнението на обекта Изпълнителят трябва да съблюдават строго
действащите нормативни документи по БХТПБ.
За осигуряване на необходимите условия за здравословни и безопасни условия на
труд по време на строителството всички работници е необходимо да бъдат запознати със
специфичността на работите, които ще изпълняват. Задължително е провеждането на
периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени
с изправни инструменти и специално работно облекло, което задължително да бъда в
сигнален цвят. Строителните машини и инвентарни приспособления, които ще се използват
за изпълнение на отделните видове работи, трябва да бъдат технически изправни. Превозът
на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни
средства.
С оглед характера на строителния обект и предстоящите за изпълнение дейности и
операции се налага осигуряването на лични предпазни средства и специално работно
облекло. Допуснатите до работа на площадката на обекта строителни машини трябва да
притежават паспорти и съответните инструкции по БХТПБ.
VІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
Участникът трябва да спази следната последователност при изпълнение на
подпорната стена:
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1. Оформя се изкопа за стената и се изпълнява кофражът за фундамент. Секциите се
изпълняват в последователност от по-ниско фундирана към по-високо фундирана.
Подкопаване на вече изпълнена секция не се разрешава.
2. Изпълнява се армировката и се полага бетонът във фундамента.
3. Изпълнява се тялото на новопроектираната стена, като в зависимост от
конкретните условия е възможно до ниво разтоварваща конзола стената да се изпълнява без
заден кофраж.
4. Декофриране на стената. Стените се декофрират след набиране на 75% от якостта
на бетона.
5. Двукратно обмазване на всички части от стените, които подлежат на покриване
със земна основа, с горещ битум. Бетоновите повърхности трябва да са добре почистени и
сухи.
6. Направа на дренажния филтър.
7. Направата на насипа зад съоръжението се извършва след набиране на якост на
бетона равна на 100% от проектната якост на бетона.
Полагането и уплътняването на бетоновата смес да се извършва по технология,
гарантираща еднородността и монолитността на бетона в стената. Уплътняването на
бетоновата смес е задължително. Преди да започне полагането на бетоновата смес
техническият ръководител на обекта трябва да осигури задължително два вибратора – един
за работа и един резервен. Полагането на сместа се извършва на хоризонтални пластове с
височина не по-голяма от 30 см, като всеки пласт се вибрира и уплътнява самостоятелно.
Иглените вибратори се поставят във вертикално положение, без да се допират до кофража,
армировката или до стар бетон и се изваждат бавно от уплътняваната смес. Разстоянието
между две положения на вибраторите не трябва да превишава 1,5 пъти радиуса действие, а
за гарантиране на по-добра връзка между пластовете, вибраторите се потапят около 5 см в
долния пласт. Вибрирането се прекратява, след като по повърхността се появи циментово
мляко и се преустанови излизането на въздушни мехурчета и слягането на бетонната смес.
Максималното време за припластяване на отделните пластове е 2 часа. Височината
на свободното изсипване на бетонната смес трябва да гарантира полагането на бетонната
смес без разслояване, като не може да бъде по-голяма от 3 м за армирани конструкции и 5 м
за неармирани. Подаването на бетонната смес от височини, превишаващи указаните, да
става посредством улеи, хоботи и други приспособления. За височина до 10 м да се
използват затворени улеи, снабдени в края с фуния, гасител на енергията, за предпазване на
бетонната смес от десортиране.
Прекъсване на подаване на бетон за повече от 2 часа от момента на забъркване води
до получаване на работна фуга и не бива да се допуска. С оглед големината на стената е
възможно тялото на стената да не се изпълни наведнъж, поради технически причини. В
такъв случай в местата на прекъсване на бетонирането е необходимо да се постави
армировка за шпонкова връзка. Също така е необходимо непосредствено преди полагане на
бетон над работната фуга да се извърши бучардисване и почистване на повърхността на
вече положения стар бетон.
При полагане на бетона в зимни условия да се използват противозамръзващи
добавки или пластифициращо ускоряващи добавки по рецепта от сертифицирана
лаборатория в зависимост от температурите на полагане и набиране на якост на бетона.
Допълнителни мерки и грижи след полагане на бетона (заветряне, завиване с подходящи
изолационни материали) се изпълняват до набиране на минимум 75% от проектната якост
на бетона.
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Участникът трябва да спази следните изисквания при технологията на
изпълнение на следните видове строителни работи:
Направа на механизиран изкоп:
Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава
механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на
материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на
подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще
бъдат в съответствие с изискванията на необходимите стандарти.
Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи зоната за
работа от всички свободно течащи води.
При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното
отводняване на изкоп по всяко време.
Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения,
които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на
обекта.
Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране
трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно
работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид
работа.
Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат
складирани на депа, осигурени от Изпълнителя.
При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с
неподходящ материал.
Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира
целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и
оборудване са за негова сметка.
Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на
изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да бъдат свалени при
напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено
те да останат на място.
Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за
необходимия минимален период.
Кофражни работи:
Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните
и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес.
За целта те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина.
Кофражът се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон да
бъде с необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва да имат огъвания и
изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и
ъгли да бъдат прави, вертикални и точни.
Максималните отклонения от проекта са: от отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите:
+/- 10 мм.
Кофражът се изпълнява така, че включително и при съединенията на плоскостите му
и в цялата готова конструкция, да не се получи изтичане на разтвор, като ако е необходимо
се поставят уплътнители. Плътността на кофража спрямо съседни бетонови повърхности
трябва да е такава, че да се избегне образуването на прагове.
Проверяват се позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в
размерите и местоположението.
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Вложките се закрепват или забиват, в зависимост от изискванията, на необходимите
позиции преди полагане на бетона. Оформят се всички отвори и жлебове.
В бетоновото покритие не трябва да останат метални части от каквито и да е
закрепващи приспособления за кофража.
Кофражът се обмазва, като видът обмазка следва да бъде подбран за съответния вид
кофраж. За цялата площ се използва един и същи вид покритие. Полага се равномерно по
повърхността на кофража, отгоре надолу, последно по хоризонталните повърхности.
Използва се минималното необходимо количество за да се получи лесно сваляне и да се
избегне излишно събиране на отделни места. Обмазката не трябва да влиза в контакт с
армировката.
Кофражът се сваля без да се повреди, накърни или претовари конструкцията, и без
да се повредят подпорите. Отговорността за безаварийното сваляне на всички части от
кофража и подпорите, без да се накърни конструкцията, е изцяло на Изпълнителя.
Кофражът не се сваля преди бетонът да е достигнал необходимата минимална якост
съгласно нормативната уредба.
Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени
като максимално допустимо отклонение от права линия 1м не трябва да са над 5 мм.
Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат.
Ръбовете се изглаждат с кант с ширина 30 мм. Отворите от връзките на кофража
трябва да са еднакви, от подходящ вид, запълнени с подходящ разтвор по одобрен образец.
Ръбовете се изглаждат с радиус 25 мм.
При декофриране се изпълняват следните операции: снемане на стегите (дървени
или метални), срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, частично
почистване от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и изкърпване; смазване и
почистване на платната; сортиране по вид и размери на материалите във вид готов за нова
употреба.
Контролът по изпълнението и приемането на направените кофражни работи се
извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол на дървения материал,
кофражни платна и подпори (дървени и метални).
Техническия ръководител контролира спазването на геометричните размери
съобразно кофражните планове.
Приемането на завършена конструкция на кофражните форми се документира с акт
обр. 7 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството и за удостоверяване на годността и за започване на
армировъчните работи.
Армировъчни работи:
Материалите, изделията и елементите, използвани при изпълнението на
армировъчни работи, трябва да съответстват на предписаните в проекта и да притежават
сертификати.
Армировката на стоманобетонните конструкции ще се изработва и монтира в пълно
съответствие с инвестиционния проект. Заменянето на един вид армировъчна стомана с
друг се разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в
екзекутивния чертеж и Заповедната книга.
Не се разрешава изпълнението на монтажни работи при температура, по-ниска от -10
°С. Монтажът на армировката започва с разчитане на монтажния армировъчен план.
Контролът по приемането и полагането на армировката в кофража се извършва от
техническия ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на заготвената
армировъчни изделия в съответствие с инвестиционния проект и външен оглед; отделните
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процеси по време на полагането, връзването и укрепването на армировката.
Допустими отклонения - бетоновото покритие на армировката трябва да отговаря на
предписаното в проекта. Когато не са предписани допустими отклонения на бетонното
покритие, то трябва да бъде в границите от 0 до + 5 mm.
По повърхността на армировката не трябва да има вещества, които могат да окажат
вредно влияние върху самата стомана, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на
повърхността на армировката да се проверява преди монтажа й.
Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било
повреди.
Проектното положение на армировката в кофражната форма трябва да се осигурява
срещу преместване и да се проверява преди бетониране.
Приемането на монтираната армировка се документира с акт обр. 7, в съответствие с
разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството.
Бетонови работи:
Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси трябва да
отговаря на изискванията на БДС EN 206-1. Производството на бетоновата смес да се
осъществи в сертифицирани бетонови възли, не се допуска бъркане на бетоновата смес на
място на обекта. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на строителната
площадка. Не се допуска разреждането на доставената бетонова смес в смесителя с вода.
Ако на строителната площадка се налага влагането на химически добавки, бетонът се
размесва отново до равномерното им разпределение.
Допуска се изпълнение на бетонови работи при температура на въздуха от 0 °С до - 4
°С само при наличие на добавки в бетоновите смеси и полагане грижи за бетона при
бетониране в зимни условия - покриване с рогозки, полиетилен и др.
Преди бетониране се прави проверка и почистване на кофража, измиване на
контактните повърхности с вода.
При полагане с автобетонпомпа изсипването на бетоновата смес става
непосредствено от транспортните прибори, като в ъглите и местата с гъста армировка се
разстила и избутва ръчно, включително и прехвърляне с лопата
Уплътняването на положения бетон се извършва механично с иглени вибратори.
Механичното уплътняване (вибрирането) на положения бетон трябва да продължава
дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Не се допуска
разслояване на бетона в следствие вибрирането му.
След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на конструкцията
от вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.)
при високи температури чрез напръскване и поливане с вода.
Декофрирането на бетона се извършва при достигане на предписаните в проекта
условия. Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране, при нормални условия на
втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С и относителна влажност на въздуха 60
%), се спазват следните минимални срокове за декофриране.
За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона ще
се спазват следните изисквания:
 Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди;
 Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се
допускат;
 Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други
механични въздействия;
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Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево
въздействие и мраз;
 Бетонът да отлежава във влажна среда;
 Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се
допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2.
Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна
температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под
0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и
стоманобетонни работи при зимни условия.
Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и монтираната армировка
се приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Обмазване с горещ битум:
След декофриране на стената е необходимо всички бетонови повърхности, които се
засипват, да се обмажат двукратно с горещ битум. Битумът се нанася върху суха,
обезпрашена и добре почистена бетонова основа.
Обратен насип зад стената:
Обратната засипка зад стената да се изпълни частично с ръчно подреден камък и
чакълест материал. Чакълестият материал да се положи на пластове 20-30 см, уплътнявани
с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 1800 кг/м3
и постигане на ъгъл на вътрешно триене φ = 40◦ (по БДС 10188). Максималният размер на
камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се
изпълняват с наклон 3-4% към подпорната стена, за да отвеждат водата към барбаканите.
VІІI. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ.
Изисквания към материалите:
1. Бетон С 30/37 и С 12/15 – съгласно БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 или еквивалент;
2. Армировъчна стомана В500В съгласно:
БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи
положения или еквивалент;
БДС 4758:2008 Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема
армировъчна стомана В235 и В420 или еквивалент;
БДС 9252:2007 Cтомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема
армировъчна стомана B500 или еквивалент.
Влаганите материали трябва да притежават сертификат за производствен контрол
съгласно Наредба № РД-02-201 от 5.02.2015г. за условията и реда за влагане на
строителните продукти в строежите в Република България.
Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за
произход и декларация за съответствието на строителния продукт с указания за прилагане
на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител,
подписана и подпечатана от производителя или негов представител (съгласно Наредба №
РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в
строежите в Република България).
Материалите, които ще използва Изпълнителят следва да отговарят на минималните
изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно. Прилагането на други стандарти и
шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните.
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ІХ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ.
Общо положение:
От самото начало и до завършването на работата на обекта, Изпълнителят ще носи
отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си
работа, материали и оборудване.
Защита на собствеността:
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или
държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или
вреди вследствие на работата му.
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 ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от
неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда
върху собственост, в резултат на работата по този Договор, Изпълнителят ще носи
отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове.
Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши
нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършения
обект и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.
Противопожарна защита:
Изпълнителят трябва да 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 и
Възложителя, 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 и Възложителя.
Опазване на дърветата и зелените площи:
Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва,
премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или
тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в
района на работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или
повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или
унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро
качество и характеристики.
ПРИЛОЖЕНИЯ - неразделна част съставляват:
1. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТА/СТРОЕЖА.
2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТA/СТРОЕЖA.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При несъответствие между настоящите технически спецификации
нормативен акт се прилагат правилата на действащото законодателство.
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Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на
стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение съгласно
чл.48, ал.2 от ЗОП следва да се чете, съответно да е допълнено с думите „или
еквивалентно/и“.
Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на
конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите
или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка,
патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до
облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва
съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или
еквивалентно/и“.
С настоящите технически спецификации възложителят определя необходими
характеристики на предмета на поръчката чрез въвеждане на минимални изисквания
по отношение работни характеристики и функционални изисквания посредством
посочване на съответни минимални и/или максимални стойности по отделни
параметри.
Изпълнителят трябва да се придържа точно към обявените от възложителя
условия, като предложи строителни продукти, чиито характеристики следва или да
съвпадат напълно с тези на възложителя, или да се различават, но да са по-добри от
минимално определените от възложителя.
Еквивалентността се доказва по реда и условията на чл.50 и чл.52 от ЗОП.
За извършването на оценка дали дадена характеристика е еквивалентна или
по-добра спрямо изискванията на възложителя се преценят възможностите на
съответната единица строителен продукт, определени от съвкупността от
характеристиките й.
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