ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN
бул. „България” № 12, 4700 Смолян, България
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd
Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg

ПРОТОКОЛ
за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по
възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП
– чрез събиране на оферти с обява с предмет: „РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ
И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА
СМОЛЯН“ открита с обява на кмета на община Смолян № 2 от 17.05.2018 г., публикувана
заедно с цялата документация на сайта на възложителя на интернет адрес:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2301 профил на купувача,
която обява за
обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП e на Портала за обществените
поръчки с публикувана информация под уникален код ID 9076183 и информация за
удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под уникален код ID 9076808.
Първо заседание:
Днес, 12.06.2018 г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж
на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в
изпълнение на Заповед № ОП -17/12.06.2018г. на кмета на община Смолян се събра комисия
в следния състав:
Председател:
Васка Георгиева Караджова – Директор на дирекция СИиОС в община Смолян
Членове:
Златко Славчев Карамучев – юрисконсулт в Община Смолян
Стефка Желева Росенова- гл. специалист в дирекция СИиОС“ в Община Смолян
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 от Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне на офертите по реда на
тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, както следва:
1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти, протокола по
чл.48, ал.6 от ППЗОП.
2. На база на получения списък на участниците в производството и представените
оферти всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените
оферти следните констатации:
3.1. Регистрирани предложения –3 /три/ оферти, както следва:
№

Наименование на участника

1.

ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ –
КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“
ЕИК: 040794757
Адрес: гр. Смолян ул.
„Миньорска“№3
Тел: 0301/63262, факс: 0301/63262
Email: konglomeratstroi@abv.bg

2.

3.

4.

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД
ЕИК: 120557292
Адрес: гр. Смолян, ул.“Дичо Петров“
20
Адрес2: гр. Смолян, ж.к. Невястата,
ул."Орфей" No 3, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап.
16
тел.: 0301/82220,0301/65632
Email: infra.stroi@abv.bg
ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ –
КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“
ЕИК: 040794757
Адрес:
гр.
Смолян
ул.
„Миньорска“№3
Тел: 0301/63262, факс: 0301/63262
Email: konglomeratstroi@abv.bg
„БИЛДЪР. БГ “ ЕООД
ЕИК:120598983
Адрес: гр. Смолян, бул. „България“
№26,ет.7
Адрес2: гр. Смолян ул. „Училищна“
No 5
тел.: 030181044, 0878762869, факс:
030181044
Email: builder.bg@abv.bg

Регистрационен
номер на
предложението

Дата и час на получаване
предложението

ДЛ 005449

Дата: 04.06.2018г.
Час: 11:37ч.
(оттеглена на
05.06.2018г.)

ДЛ 005452

Дата: 04.06.2018г.
Час:11:59ч.

ДЛ 005668

Дата: 11.06.2018г.
Час:11:08ч

ДЛ 005701

Дата: 11.06.2018г.
Час: 16:33ч.

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок.
3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост
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4. При отварянето на офертите присъстваха следните лица: – Мариана Софрониева представител на участника “ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД, надлежно упълномощена с
пълномощно от 12.06.2018 г. и Росица Чернева - представител на участника ЕТ „МАНОЛ
ЧЕРНЕВ-КОНГЛОМЕРАТСТРОЙ“ надлежно упълномощена с пълномощно от 26.04.2017 г.
Надлежно беше съставен и подписан Списък на участниците в обществената поръчка или
техни упълномощени представители, присъстващи при отварянето на офертите.
5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в
предложенията на участниците по реда на тяхното постъпване. За офертите се изпълниха
следващите действия: Комисията обяви ценовите и техническите предложения; членовете на
комисията положиха подписите си върху техническите и ценовите предложения. Съгласно
чл.54, ал.5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващ представител на участник да
подпише техническото и ценово предложение на останал участник в обществената поръчка,
което право не беше използвано от никой от представителите на участниците. С
извършването на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на
комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито
заседание.
Второ заседание:
На 25.09.2018 г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на
административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в
изпълнение на Заповеди №№ ОП -17/12.06.2018г. и ОП-33/21.09.2018 г. на кмета на община
Смолян се събра комисия в следния състав:
Председател:
Васка Георгиева Караджова – Директор на дирекция СИиОС в община Смолян
Членове:
Златко Славчев Карамучев – юрисконсулт в Община Смолян
инж. Цвятко Момчилов Каменов - инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян
встъпил в работата на комисията на мястото Стефка Желева Росенова, поради наличие на
обективна невъзможност да извърши възложената работа свързано с отсъствието на
последната.
Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно
чл.192 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.4 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи разглеждане на
документите съдържащите се в офертите на участниците ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ –
КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“, „ИНФРАСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, и „БИЛДЪР. БГ “ ЕООД
(установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, установяване на съответствие на техническото предложение с предварително
обявените условия и установяване на съответствие на ценовото предложение с
предварително обявените условия), оценка и класиране, при което бяха извършени следните
действия и бяха направени следните констатации:
1. Разглеждане на документите съдържащите се в офертите на участниците:
1.1.
„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД
1.1.1. Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените
документи, Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за
поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен
съгласно Образец № 1, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2
и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларации за липсата на
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 3 и
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно
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Образец № 9, като поради неприложимостта им не са представени документи за
доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на
обединение.
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:

Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка,
съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с
критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието
си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената
поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от
Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за
разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството,
неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на
обществената поръчка, както следва:
 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност (за което и от комисията е
извършена справка в Централния професионален регистър на
строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в
България - http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на следните
видове строежи по групи ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и
монтажни работи (съгласно позиция „Строителство”) на КИД-2008 с
Удостоверение № V - TV 012348

Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата
на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец №
2, и Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП,
изготвени съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията
към личното състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на
обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“
от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за
разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството,
неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на
обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от
обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97,
ал.5 от ППЗОП.

Участникът с представената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 9, е удостоверил липсата на
други основания за изключване, които са предвидени в националното
законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
1.1.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително
обявените от възложителя условия:
Представени документи:
Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4,
ведно с изискуемите приложения към него, Декларация за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 5, Декларация за срока
на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6, и Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена
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съгласно Образец № 7, като поради неприложимостта му не е представен документ за
упълномощаване.
Участникът е представил ценово предложение, съдържащо: Ценово
предложение, изготвено съгласно Образец № 8, ведно с приложени към него:
остойностена количествена сметка за строителния обект и анализни цени.
Оферта по същество:

Цена за изпълнение на поръчката: 153 313.51 лева /словом сто петдесет и
три хиляди триста и тринадесет лева и петдесет и една стотинки / без ДДС

Ценови показатели:

Часова ставка - 4.70 лeвa/час.

Допълнителни разходи за труд - 100 %.

Допълнителни разходи за механизация - 30 %.

Доставно-складови разходи - 10 %.

Печалба - 10 %.

Срок за изпълнение на обществената поръчка: 58 /словом петдесет и осем /
календарни дни, считани от дата на подписване на договора за изпълнение
Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:
Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени
предвижданията на участника за организация и изпълнение на строителните работи дейности и ресурси, както следва:


Участникът предлага следното технологично решение за „РЕМОНТ НА
КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В
АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“:
 Технологично решение:
- Конструктивно укрепване и нови конструкции.
o Архитектура.
- Демонтажни работи:
 Предвидено е премахване на разрушения фаянс по стените и
компрометираната мазилка, а на останалите места старата
боя се изстъргва. Демонтират се отоплителни тела и
радиатори, за да се шпаклова и боядиса зад тях. Извършва се
демонтаж на подути, изгнили и изкривени врати в мокрите
помещения. Предвиден е демонтаж на тръби за водопровод и
канализация;
 Полагане на хидроизолация, облицовки, мазилки и боядисване.
Съществуващата мозайка да се почиства и обработи;
Предвижда да се положи хидроизолация в санитарните
помещения и изпълнение на нови настилки от теракот. Ще се
постави хидроизолация по източната фасадна стена и на
откритата тераса над кухнята, за да бъде спряна
проникващата влага в сградата. В санитарните помещения
следва да се изпълнят облицовки от фаянс и да се подменят
всички санитарни уреди и оборудване.Компрометираната
мазилка по вътрешните и външните стени да се очуква и се
полага нова. Отворите за ел., ВиК и ОВ инсталации се
замонолитват и измазват с вароциментова мазилка. Върху
новата вътрешна мазилка е предвидено да се направи
шпакловка. Полага се латекс или боя по стени и тавани.
 Подмяна на стара дограма с нова ПВЦ и алуминиева дограма с
прекъснат термомост: Монтират се 3 броя прозорци от PVC
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профил и стъклопакет с външно нискоемисийно стъкло с U = 1,7
W/mK, външни врати от алуминий с прекъснат термомост и
стъклопакет с външно нискоемисийно стъкло с U = 2,0 W/mK.
o Част „ВиК“- Предвижда подмяна на вертикалните водопроводни и
канализационни тръби на щрангове на мивките идващи от горните
етажи. За ревизия се предвижда вътрешни ревизионни отвори, в
които връзките са с фасонни части. Вертикалните отводнителни
клонове в санитарните възли са проектирани от РУС-тръби-Ф110 и
са 2 на брой. Не се предвижда ремонт и подмяна на хоризонталната
водопроводна мрежа. Ще се подменят два броя тоалетни мивки, два
броя тоалетни седала с казанчета тип моно блок, два смесителя за
душ и четири броя смесителни батерии да мивки. За обекта се
предвижда де се използва съществуващото сградно канализационно
отклонение - СКО - каменинови тръби ф 200, разположено в
инсталационен етаж, чрез които отпадните битово- фекални води са
заустени в дворна канализационна ревизионна шахта РШ.
Площадковата канализация и канализационните отклонения от
сградата са изпълнени по време на строителството и ще да се
наложи смяна на част от тръбите. Ще бъдат отремонтирани
дъждоприемните решетки по откритата тераса. Предвижда се и
подмяна на водосточните улуци на същата тераса.
o Част „ОВиК“ - Предвижда се да се ползва съществуващата
вентилационна и отоплителна система. Ще се направи проверка на
съществуващите
вентилационни
агрегати
и
ще
бъдат
отремонтирани при необходимост. Ще се използва съществуващата
смукателна система изградена от въздуховоди и смукателни чадъри.
За приемане на пресен въздух и отвеждане на отработеният такъв
ще
бъдат
използвани
съществуващите
в
помещението
въздухопроводни колектори. Температурите на въздуха в
помещенията са осигурени от функциониращата отоплителна
инсталация. Предвиден е ремонт на съществуващите разводки и
радиатори.
o Част „Електро“ - Предвижда се преработване на главното ел. табло и
на двете междинни ел. табла. Силнотоковите инсталации ще се
изпълнят със СВТ кабели за захранване на кухненските съоръжения и
ще се полагат по кабелни скари окачени на тавана. От кабелните
скари до пода проводниците да се изтеглят в тръби скрито и
защитени от механични повреди. За съоръженията без клемни кутии
да се монтират щепселни съединения съобразно тип РК. Щепселните
съединения да се доставят и монтират съобразно техническите
данни / напрежение и товар / на съоръженията. По дървени
повърхности проводника да се изтегля в метална шурмована тръба.
Ако е наложително полагане по повърхности нагрявани над 50
градуса, под проводника да се полага термоизолационна подложка.
Предвидени за монтаж са ЛОТ 2x36 вт. IP -54 за топли кухни и
подготовки. За складовете и помещения персонал ще се монтират
ЛОТ 2x36 IP - 31. Съгласно изискванията се предвижда монтаж на
аплици автономни за евакуационно осветление със съответните
надписи и стрелки. Изводите за тях са предвидени на отделни токове
кръгове с проводник ПВ-А в ПВХ тръби съгласно изискванията.
Предпазните мероприятия ще се осъществят по система TN-S
/трети, пети защитен проводник/ и изолирана неутрала. Защитният
проводник да се подвърже към отделна шина, неутралата да се
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подвърже към отделна изолирана шина. В помещенията за главни
табла да се изпълни система за изравняване на потенциалите. Към
нея да се присъедини основен защитен проводник, главната
заземителна клема, метални тръби от въводи, арматурата на
сградата, металните неелектрифицирани съоръжения и др.. В
таблата е предвиден монтаж на необходимите съоръжения за
дефектнотокова защита за безопасност и защита по изискванията
на Наредба № 3.

Обхват на Строително - монтажните работи процедурата включва:
 Подмяна на съществуваща стара дограма. Съществуващата
дървена/метална дограма се демонтира. Доставя се нова PVC
дограма с коефициент на топлопреминаване 1,70 Wm2K и А1 дограма
с прекъснат термомост с коефициент на топлопреминаване 2,00
Wm2K. Монтират се крепежните елементи, след което дограмата се
нивелира хоризонтално и вертикално. Фиксирането на рамката се
осъществява чрез пластмасови, дървени трупчета и метални планки.
Рамката на прозореца се дюбелира и уплътнява с монтажна пяна.
Прави се вътрешно обръщане на дограмата, нивелира се и се монтира
вътрешен подпрозоречен перваз. Стените около прозорците се
шпакловат, измазват се и се боядисват с латекс.
 Довършителни работи:
1. Почистване и шлайфане на подови настилки, поставяне на
хидроизолация. Съществуващата мозайка да се обработи и почисти.
Шлайфането е процес на грубо полиране на настилката, при който се
премахват дълбоки и плитки драскотини и разлика в нивата на
съседните
плочи.
Повърхността
става
грапава,
но
без
драскотини.Контролът и приемането на изпълнени хидроизолации и
хидроизолационни системи включва всички строителни и монтажни
работи, които подлежат на закриване, в т.ч. подготвената основа за
изпълнение на хидроизолацията и всеки пласт на хидроизолацията и на
хидроизолационната
система.Основата
за
изпълнение
на
хидроизолацията и/или на хидроизолационната система трябва да
отговаря на следните изисквания:
1. Да е равна и гладка, без пукнатини;
2. Да е здрава (с якост на натиск не по-малка от 10 МРа);
3. Да е с влажност до 4 %;
4. Да няма замърсявания от мазнини, прах и строителни
отпадъци.Изискванията
при
изпълнението
на
хидроизолациите и на хидроизолационните системи на база
полимерни течни състави се определят с технологични
указания от производителя на хидроизолацията.
o Облицовки с плочки, мазилки и боядисване. На местата, където има
компрометирана мазилка по стени, да се изкърпи с нова вароциментова
мазилка. Стените в санитарни помещения да се измажат и да се изпълнят
облицовки от фаянс с височина 1,60м. Полагат се чрез залепване с лепило на
обикновена фуга. При прокарване на нови инсталации и обръщане около
прозорци и врати да се изпълнят нови мазилки, шпакловки и да се боядиса
двукратно с латекс или боя по стени и тавани съгласно проекта.
o
Облицовки на външни стени и настилки с камък.За да се гарантира
желаният резултат, при извършване на облицовъчните работи първо е
необходимо избиране на подходящ камък. Тъй като най-използван метод е
залепването, второто условие е подходящо избран разтвор за залепване.
Третото условие е грижливата финална обработка - фугиране, премахване
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на малки нащърбвания и пукнатини, почистване. Каменните плочи за
фасада трябва да са студоустойчиви и леки, с много нисък коефициент на
водопоглъщане. Желателно е фасадните материали да са с добра паро- и
влагопроницаемост, за да пропускат влага. Да се запазят съществуващите
видове облицовки и настилки.
o Направа на изкоп. 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.
o Монтаж на полипропилени тръби. Съединяването на тръбите да се
извърши посредством челна заварка. При челното заваряване се използва
специална заваръчна машина с нагряваща плоча („огледало“) за нагряване
на краищата на тръбата до точката на топене. При изпълнение на
заварката да се спазват следните правила: правилно изравняване на
тръбите по оста; контрол и корекция на евентуалното овално
деформиране на краищата на тръбите; почистване на заваряемите
повърхности на машината и фрезата; спазване на специфичното налягане
за предварителното загряване; спазване на времето за предварително
загряване, заваряване и охлаждане и други.
o Електроснабдяване и осветление. Работата по електрическата
инсталация трябва да бъде осъществена в съответствие с изискванията
на БДС, наредби, правилници и закони на Република България, касаещи
електрическите уредби и съоръжения. Разпределителните уредби (ГРТ или
РТ) трябва да отговарят и на изискванията на наредба 1з-1971 от
29.10.2009г за строително-техническите правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар. Предвидените за изпълнение СМР ще се
извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на
извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез
протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се
отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа ще 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, 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.
o При изпълнение на отделните видове СМР трябва да се имат предвид и
спазват следните основни изисквания:
- Всички видове СМР трябва да се изпълняват в съответствие с
одобрения Технически 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 (монтажни работи, бетонови работи и др.);
Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на
фирмите-доставчици
относно:
транспорт,
съхраняване,
инсталиране, хидравлично изпитване, фундиране, засипване и т.н. Да
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се изискват съответните сертификати за съответствие на
влаганите материали; 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 Изпълнителят на обекта е длъжен
преди започване на строителството и по време на самото
строителство да вземе необходимите мерки за осигуряване на
безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при
извършването на СМР.
 УЧАСТНИКЪТ ПРЕДВИЖДА СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА:
 ЕТАП I - Подготвителни дейности и организация по започване на
строителството. Преди започване на строително монтажните работи
ще бъде направена предварителна подготовка, която ще обхване:
 Направа на временна база за нуждите на строителството. Подготвя
се временната базата, като площадката е почистена и оградена с
временна ограда. В оградата се изпълняват два броя портали за
достъп. Във временна базата ще бъдат разположени; фургони за
обектови офиси на Изпълнителя и Строителния надзор; - санитарнобитови помещенията за работниците ;оборудвана аптечка за
оказване на първа медицинска помощ; - контейнери за отпадъци;временните складове за материали.
o Мобилизация - Организиране за изпълнение на строителния
ситуационен план, включва: подготовка на работни зони;
обезопасяване на работната площадка поставяне на видно място
/места/ на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии
и евакуация от стр.площадка. Монтиране на информационна табела
съгласно изискванията на ЗУТ, респективно Наредба №2. Местата
ще бъдат предварително съгласувани със Строителния надзор. За
достъп и обслужване на обекта ще се използва съществуващата
улична мрежа в гр. Смолян. Съгласуване на започващите строителни
работи с всички заинтересувани организации, притежаващи подземни
комуникации в засегнатия регион - БТК, ВиК, ЕВН и др. При
изпълнение на ремонтните строително - монтажни работи
Изпълнителят ще ограничи своите действия в рамките само на
строителната площадка.
 ЕТАП II - Изпълнение на СМР:
 Етапът на изпълнение на СМР включва изпълнение на всички видове
строителни дейности и подобекти в пълния си обем, в технологична
последователност съгласно изготвения линеен график. Строителномонтажните работи ще се изпълняват съгласно одобрените
технически / работни инвестиционни проекти по всички проектни
части. При изпълнение на поръчката да се спазват техническите
нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането
на строителството, съгласно Закона за устройство на територията
и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи, Е1аредба № 2 от 31.07.2003
г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството,
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както и всички действащи в Република България нормативни актове.
Ще се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните
части на Инвестиционния проект. Изпълнителят по договора за
строителство е отговорен за транспортирането, съхранението,
полагането и изпитването на материалите съгласно съответните
български стандарти, предписанията на производителя/доставчика
на материалите и предписанията на проектанта. Всички влагани
материали трябва да притежават сертификат за качество,
декларация за произход и декларация за съответствие, които се
представят на Възложителя. Техническите спецификации, на които
ще отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се
определят чрез посочване на европейски технически спецификации,
български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски
стандарти, или еквивалентни признати национални технически
спецификации. Строителят носи отговорност по чл. 163, ал. 2 и ал. 3
от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за качеството на
изпълнението на отделните видове работи, както и за изпълнението
на строежа съгласно одобрените проекти. Контрол на качеството
на изпълнението на отделните видове работи се упражнява от
лицето упражняващо строителен надзор и от представител на
възложителя. Предвидените за изпълнение строително-монтажни
работи се изпълняват съгласно изискванията на чл. 169 от Закона за
устройство на територията. Изпълнителят по договора за
строителство носи пълна отговорност за охраната на строителния
обект, както и на материалите, съоръженията и оборудването,
които са вложени или съхранявани от него до получаване на
разрешение за ползване. В приложения линеен график е онагледена
последователността и продължителността на отделните етапи на
изпълнение на СМР.
o Участникът представил описание на разпределението на задачите и
отговорностите и координация на участниците в строителния
процес. В експертния състав за изпълнение на строителството и
обезпечаване добрата координация и качественото изпълнение на
обекта - за Технически ръководител на обекта, Координатор
здравословни и безопасни условия на труд и Специалист по контрола
на качеството, са привлечени опитни инженери и техн. специалисти
със солиден опит в строителството. Техническият ръководител на
обекта е централна фигура при оперативната организация и
изпълнението на СМР. Той изпълнява дейността си в тясна
взаимосвързаност със Специалиста по контрола на качеството и
Координатора по безопасност и здраве. За безопасността, здравето
и контрола по качество през целия период и обхват на изпълнението
отговарят съответните ангажирани лица - Специалиста по
контрола на качеството и Координатора по здравословни и безопасни
условия на труд.
o Строителни работници със съответната квалификация:
 Общи работници - изпълняват СМР, за които не се изисква
квалификация, като разваляне на асфалтови настилки, товароразтоварни работи, пренос на строителни материали и разтвори,
събира и изнася на определените места отпадъци, извършва обща
работа при изпълнение на ремонтни работи, изпълнява и други
конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. Носят
отговорност при нанесени вреди върху инвентара и материалите,
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които пренасят. Спазват правилата за товарене, разтоварване и
пренасяне и нормативните изисквания за безопасност на труда.
Притежаващи дългогодишен опит.
Кофражисти - изпълняват дейности като направа и разваляне на
кофраж за колони, плочи, греди, стени, самостоятелни пояси,
щурцове, козирки, корнизи, тръбно инвентарно скеле; направа и
разваляне на кофраж за ребрени плочи, сводове, касетирани тавани,
правоъгълни и кръгли резервоари, подпрени с дървено или тръбно
инвентарно скеле; направа на висяща дървена конструкция с наклон
над 20 и светъл отвор над 13 метра; направа на дървен скелет за
преградни стени; направа на дъсчена обшивка върху готов скелет;
направа на черен под; направа на кофраж за нулеви цикли на сгради,
направа на обшивка за тавани и стрехи с дъски; направа на лежаща
дървена конструкция с гвоздейни съединения; направа на дъсчена или
летвена обшивка на покрив; направа на покривни конструкции с
наклони от 20 до 45 градуса; разваляне на гредореди, дюшемета,
почистване на дървен материал от полепнал бетон и разтвор;
отвесиране, нивелиране и свързване на пълзящ кофраж; сглобяване
на кофражни панели и метални платна при пълзящ кофраж; сложни
съединения и сглобки; монтаж на оградни метални платна;
сортиране и подреждане на дървен материал по вид и размери.
Притежават дългогодишен опит и квалификация като
кофражисти, запознати със съвременните кофражни технологии
Арматуристи - изпълняват дейности като връзване с тел на
армировъчни пръти; извършване на всички видове напрегателни
работи при сложни стоманобетонни конструкции по различни
системи на напрягане; огъване на армировъчни пръти от всички
диаметри, монтиране на всякакъв вид армировка за основи и плочи
/без и с кръстосване/, греди с конзолните им части, щурцове, стени,
колони; изработване на стремена; монтиране на заварени мрежи и
скелети; прищипване на стоманени пръти; ръчно и машинно опъване
и изправяне на бетонна стомана с диаметър до 14 мм; рязане на
стомана с диаметър до 12 мм; сортиране на изработената
армировка; разчитане кофражни и арматурни планове за всички
видове стоманобетонни конструкции и елементи.
Бетонджии - изпълняват дейности с полагане на бетон и грижи след
полагането. Спазват технологиите за полагане на видове бетон,
времето за полагане. Съхраняват всички съпътстващи документи,
като декларации за съответствие, превозни бележки и др.
Притежават необходимите сертификати и дългогодишен опит в
подготовката и полагането на бетон.
Зидаро-мазачи-изграждат от тухли, газобетонни блокчета и
каменни блокчета, свързвайки ги с вароциментов разтвор, вътрешни
и външни стени, надзиди, декоративни и подпорни зидове и огради.
Измазват изградените стени и зидове с вароциментов разтвор.
Изолаторджии - изпълняват дейности като приготвяне на всички
видове разтвори за мазилки - ръчно и механизирано; ремонт на
външни зидарии; очукване и изкърпване на външни мазилки;
шпакловане и шлайфане на повърхности; постно боядисване с
подготовка на основите; боядисване ръчно и машинно с латексови,
фасадни и блажни бои, вкл. декоративно и художествено
оформление; подготвяне на повърхности за изолация; извършване на
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изолация на стени; машинна обработка на облицовъчните
материали.
 Работници- облицовки и Настилкаджии - изпълняват почистване и
подготовка на основата; фугиране на облицовките и настилките;
приготвяне на разтвори за облицовки, настилки и заливки;
разстилане на разтворите и изравнителните пластове за настилки;
шпакловка на основата; полагане на различни видове настилки;
направа на декоративни настилки, корнизи, первази, холкери и др.;
направа на облицовка на стени, подове, вани, мивки; направа на
облицовка по стени по детайли, сложни облицовки и настилки;
почистване на готовите облицовки и настилки след заливането,
почистване след полагане; Изпълняват подготовка и възстановяване
на настилки - асфалтови, тротоарни и бетонови.
 Монтажници ВиК - притежават необходимите сертификати за
изпълнение на СМР, свързани с монтаж на водопроводни,
канализационни инсталации и съответните фасонни части.
Извършват цялостния надзор, преглед, ремонт и поддръжката им.
Следят и поддържат работната площадка във вид, който дава
възможност за точно и качествено извършване на ремонтни работи
и профилактика. Познаване и спазване на правилата за безопасни
условия на труд за които изпълняващите длъжността са
съответно инструктирани и обучавани, което е особено необходимо
защото заемащите длъжността боравят със специфично
оборудване, машини и съоръжения, изискващи повишаване на
мерките за безопасност при тяхната експлоатация; Отговорни за
повереното им имущество - техника, инструменти и материали.
Спазват изискванията по ЗБУТ и опазване на околната среда.
Притежаващи дългогодишен опит.
 Монтажници Ел.инсталации - притежават минимум трета
квалификационна група по електро безопасност, съгласно Правилник
за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане до 1000
волта, и необходимите сертификати за изпълнение на СМР,
свързани с монтаж на електро и осветителни инсталации.
Притежават дългогодишен опит по направата на електрическите
инсталации и монтажа на апаратури, уредби, табла и прибори.
Размерват, разчертават и изпълняват открити и закрити
противопожарни, взривоопасни и с нормално изпълнение
силнотокови, осветителни, звънчеви, домофонни, усилвателни,
часовникови, осветително- сигнални, осигурителни и други
инсталации с бергманови, гофрирани PVC и газови тръби.
Монтират
обикновени
и
специални
неонови,
живачни,
флуоресцентни, силови команди, капсуловани и други електрически
табла. Монтират и свързват сигнални, измервателни, командни,
часовникови, медицински и други слаботокови и силнотокови
апарати и апаратури. Полагат кабели и кабелни съоръжения;
изработват кабелни глави и муфи за НН. Изпълняват заземителни и
гръмоотводни инсталации. Монтират и свързват токоизправители,
акумулаторни и кондензаторни батерии. Свързват електрически
машини за прав и променлив ток. Ремонтират ел. уреди, машини и
съоръжения. Работят само с изправни съоръжения, машини, уредби,
апарати, инструкции и пр. Отговарят за качественото
функциониране на електрическите мрежи и инсталации и
противопожарните съоръжения. Контролират работата и
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изправността на противопожарните съоръжения и табла. Спазват
реда и изискванията за извършване на монтажни и ремонти
дейности в съответствие с изискванията за безопасността,
хигиената на труда и противопожарната охрана.
 Монтажници ОВК - изпълняват монтаж на прави въздухопроводи и
съоръжения към вентилационни инсталации; рязане на ламарина и
профилна стомана; изработване и монтаж на укрепителите за въз
духово ди; изработване и монтаж на ф ланци, бандажи и люкове;
изработване на всички видове фасонни части и сложни детайли за
вентилационни и климатични инсталации; изработване и монтаж
на дефлектори, тумбички и други сложни детайли; ревизия и
монтаж на вентилатори, филтри, циклони и апарати; изработване
и монтаж на всички видове шумозаглушители и безшумни
фундаменти; извършване на единични и комплексни проби на
инсталациите; знаят основните принципи за регулиране на
инсталациите, контролните уреди и извършване на проби.
 Каналджии - притежават дългогодишен опит и квалификация за
подготовка на канала за полагане на тръби в изкоп, като извършват
необходимите СМР - подложка и засипване с пясък, трамбоване и
уплътняване на насипи и др.
o Всички CMP ще се изпълняват под ръководството на: Техническия
ръководител, Специалиста по контрола на качеството и Координатора по
здравословни и безопасни условия на труд. При реализацията на обекта се
предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще
допринесат за оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени
срокове за изпълнение на дейността - 58 календарни дни, без това да
повлияе на занижаване на качеството. Средно списъчния брой на
работниците на обекта е 16 човека. При направата на графика сме се
стремили да получим плавна диаграма на работниците. За всеки вид
дейност (всяко специализирано звено) е осигурена поточност в
натоварването, по този начин се избягва получаването на екстремуми в
диаграмата, улеснява се планирането и организацията на строителната
площадка. Всички СМР, предмет на настоящата обществена поръчка ще
са обезпечени с необходимата механизация и оборудване и ще са съобразени
със срока за изпълнение, представен в Линейния график.
 Описание на организацията за доставка на материалите при изпълнение на
обекта.
o Всички влагани строителни материали ще 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
НСИСОССП, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). Доставените
материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на
всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със:
сертификати за качество по ISO 9001 и да отговарят на европейските
стандарти. За материалите, които ще се използват е необходимо
представяне на съответните разрешителни; заверено копие от сертификат
за съответствие на строителния продукт издаден от оторизирано лице по
Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане
на строителни продукти в строежите на Република България; При
приемането на материали от доставчика ще се прави проверка за:
- Сертификат за съответствие на производителя;
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- Проверка на характеристики;
- Проверка на маркировката.
При транспорт, доставка и складиране ще се прави:
- Проверка за дефект;
- Проверка за замърсяване;
- Проверка за повреди при товаро - разтоварните операции.
 Участникът в табличен вид е дал описание на предвидените за влагане
материали съответно: Наименование на материала, производител, и
приложени документи – декларации за съответствие на строителните
продукт, декларации за характеристиките на строителните,
протокол за първоначално изпитване, сертификат за акредитация.
 Участникът е представил в табличен вид последователността на
изпълнение на поръчката, като предвижда СМР и СРР да се
извършат със строителни специалисти, механизация и оборудване, в
определен срок и в определената последователност.
 ЕТАП III - Предаване на строежа

Участникът предвижда
при завършване на обекта съгласно
приложената техническа документация. Изпълнителят отправя до
Възложителя писмена покана да направи оглед и да приеме
извършената работа. Приемането на извършеното строителство се
извършва с констативен акт /протокол/ акт обр.19 за извършени
строителни работи/, подписан от Възложителя, Изпълнителя и
извършващите строителен и авторски надзор на обекта, в който се
посочва дали обектът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен
проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към
строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на настоящия
договор. Описва се извършената работа: количеството на
строителни работи, качеството на извършена работа и вложените
материали, монтираните съоръжения, наличието на недостатъци и
срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, както и
дали е спазен срокът за изпълнение, към който констативен акт се
прилагат протоколите за успешно проведени единични изпитвания на
съоръженията, сертификати за качество на използваните
материали, отчет за действително извършените разходи за
изпълнение на строителните работи, подписан от Възложителя,
Изпълнителя и извършващите строителен и авторски надзор на
обекта, сметка за изплащане на строителни работи, подписана и
одобрена от Възложителя. Когато за обекта или отделни негови
части и инсталации са предвидени изпитания, приемането се
извършва след успешното им провеждане. Количеството на
изпълнените строителни работи и замерването им се извършва
съгласно нормативните изисквания. Некачествено извършените
работи извън установените изисквания и нормативи се поправят от
Изпълнителя и за негова сметка след съставяне на протокол за
некачествено извършени работи, като той дължи неустойка за
забавата, поради отстраняването на недостатъците.
o Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа
(част, етап от него) (приложение № 15).Съставя се на основание чл.
176, ал. 1 ЗУТ и се подписва от възложителя, проектантите по
всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо
строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица
към него, упражнили строителен надзор по съответните части. Този
14

акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето,
упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва
предаването на строежа и строителната документация от
строителя на възложителя; актът съдържа: описание на договорите
за изпълнение на строителството, строителните книжа,
екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по
време на строителството, документацията от строителното досие
на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за съответствие
на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се
по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени
изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на
изпълнението, и др.; данните от огледа на място и околното
пространство (възстановено ли е във вида при откриване на
строителната площадка), включително описание на строежа и на
неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до
подаване на искане за издаване на разрешение за ползване
(удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат
отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.;
доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените
инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация,
изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 -3 ЗУТ и условията на
сключения договор, въз основа на които съставителите установяват
годността за приемане на строежа, частта или етапа от него; С
подписването на Констативен протокол обр. 15 приключва срока на
договора. Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно
изискванията на ЗУТ, Наредбите към него и Доклада на СН.
Последният трябва да съдържа всички необходими документи,
заверени от СН.
o Почистване – участникът заявява, че ще отстрани и премахне от
района на площадките всички отломки и отпадъци поне един път
седмично, а и по-често, ако те пречат или представляват опасност
за възникване на пожар или инцидент.
o Окончателно почистване -След завършване и тестване на
строителните и монтажни работи, изпълнителят трябва да
отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва,
а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета,
материали, строителна механизация или оборудване, които той или
всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на
работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави
площадката в чисто състояние.
 ЕТАП IV - ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
 Участникът декларира, че ще осигури гаранционно обслужване,
съгласно договорените гаранционни условия и срокове. Гаранционните
срокове за съответните видове СМР са съобразно предвидените в
ЗУТ и 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. При поемането на гаранциите, изпълнителят ще
спази минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни
работи,
съоръжения
и
строителни
обекти
регламентирани в Наредба №2 /31.07.2003г., целящи осигуряване
нормалното функциониране и ползване на завършените строителни
обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и
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въвеждане в експлоатация. Участникът ще отстранява за своя
сметка появилите се дефекти в рамките на гаранционните срокове.
Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните,
където се определят и сроковете за отстраняване на дефектите.
Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето,
необходимо за отстраняване на дефекта. Изпълнителят е длъжен да
започне работа за отстраняване на дефектите в срок от 5 /пет/
работни дни от датата на съставения протокол за установени
дефекти.
o Изисквания за сигурност. От самото начало до завършването на
работата по проекта участникът ще носи отговорност за защита
от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си
работа, материали и оборудване.
o Защита на собствеността. Участникът 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, ще бъде възстановена по
подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на участника.
Участникът ще възстанови всички площи и имоти, 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 договора, ще носи отговорност за всички разходи,
свързани с разрешаването или защитата при тези искове.
o
Изисквания за предварителна инспекция / одобрение. Преди да изиска
проверка на завършените работи, 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.
o Открити изкопни работи. Участникът предвижда да вземе предпазни
мерки, за да предотврати наранявания на хора в следствие на
открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или
други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да
са добре осветени. Около откритите изкопи ще осигури метална
мрежа (с височина поне 1 м), като същата трябва да е на място,
докато изкопите са напълно запълнени.
o Противопожарна защита. Участникът предлага да предприеме всички
необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на
пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради
и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за
потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на
отпадъци или отломки, 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.
Описание на организацията за контрол на качеството и вътрешни норми
за осигуряване на качеството.
 С оглед динамичната природа на реализацията на строителния процес
ще се прегледат процедурите по управление качеството на изпълнение
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на СМР и влаганите в строителството материали и изделия, в
рамките на стандарта по управление на качеството на дружеството,
като същите ще бъдат ревизирани при възникнала необходимост. Във
връзка с осигуряване и управление на качеството при изпълнение на
всички видове СМР /които ще приложим при изпълнение на тази
поръчка/, имаме разработени и внедрени следните системи, за които
имаме издадени сертификати:ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,OHSAS
18001:2007. Участникът ще организира и провежда непрекъснат
контрол за осигуряване на изискващото се в проекта, Техническата
спецификация, нормите и стандартите за качество на изпълнение на
СМР. Контролът на качеството ще обхваща всички фази на
работите: Избор на материали; Доставка на материали; Изпълнение
на СМР. Участникът предлага да приложи действена система за
контрол на качеството чрез изградена Система за осигуряване на
качеството, която обхваща посочените фази.
Високо качество на изпълнение ще постигне чрез:
Изпълнение на СМР в съответствие с изискванията на Възложителя и
нормативните изисквания;
Производство и доставка на качествени строителни продукти;
Провеждане на всички необходими изпитвания в процеса на
изпълнението;
Спазване изискванията на Възложителя и на системата по качество;
Създаване на условия за непрекъснато подобряване на ефикасността и
на системата по качеството; Спазване на приложимите български и
европейски закони и нормативни актове, както и международните
стандарти и добрите международни практики; Създаване,
поддържане и развитие на човешки ресурси, квалифицирани и
компетентни за изпълнение на дейностите чрез подходящи форми на
обучение, придобиване на специфични умения и опит; Управление на
подходяща инфраструктура за ефективно функциониране на
процесите, чрез осигуряване на достатъчно финансови ресурси и
подходящи технически средства; Прилагане на методи за оценка
удовлетвореността на Възложителя, отчитане на забележките и
рекламациите с цел подобряване резултатите от дейността на
фирмата. Гаранциите за качество ще се прилагат съобразно
действащите наредби и ПИПСМР. Изпълнението на СМР на обекта
ще се извършват по одобрени проекти, приложени КСС и план за
безопасност и здраве, одобрен от Възложителя и оторизираните
контролни органи. При изпълнение на обекта ръководството
разполага с персонал, квалифициран и притежаващ съответните
умения и практически опит. Така ще гарантираме необходимата
компетентност за ефикасна и ефективна работа. Всички работници
на строителната площадка ще са снабдени с подходящо работно
облекло и лични предпазни средства. За регламентиране на качествено
и безопасно изпълнение на задълженията на персонала, на база
ПИПСМР дружеството е разработило „инструкции за безопасна
работа“. През цялото време персоналът ще получава адекватна
информация от Ръководството за процесите, които протичат или
тяхното бъдещо протичане. В зависимост от характера на
информацията, тя се свежда до знанието на съответния служител.
Планиране, контрол на качеството и комуникация между страните:
Участникът предвижда управителят да планира и контролира
дейността - разпределя задачите и ресурсите. Съвместно с
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Техническия ръководител определя необходимите бригади от
работници, с подходяща квалификация и умения за изпълнението на
конкретните строително - монтажни работи. След подписване на
договора следва правилното управление на изпълнението. Това
включва анализи на предвидените за изпълнение ключови етапи, време
и фази на изразходваните материали и ресурси. При изменение на
планираните и реалните стойности, ще се вземат корективни мерки.
Бързият достъп на мениджмънта до информацията е съществен. Ще
се създаде добро сътрудничество и координация на действията
между основните институции.
Организация за контрол на качеството: Според спецификата на
работата, в зависимост от обемът на СМР и сроковете, на базата
на изискванията на Възложителя и при наличието на необходимата
механизация, материали и определянето на необходимия
изпълнителски състав и налична работна ръка, под прякото
ръководство на Техническия ръководител започва изпълнението на
предвидените СМР за изпълнение на поръчката. Подготовката на
строителството ще осигури всички необходими ресурси и условия за
контролирано изпълнение на строителния процес, с цел постигане на
съответствие с техническата спецификация и договорените
изисквания. Техническият ръководител ще оцени квалификацията на
персонала за изпълнението на важни за качеството производствени
процеси и при необходимост сам ще извърши или предложи
допълнително обучение, ще уточни критериите за добра работа чрез
инструкции, скици, схеми, образци и др. За конкретната поръчка
Техническият ръководител ще извърши преглед на възможностите на
основните производствено - технически процеси и ще предприеме
необходимите действия за реализиране изискванията на работната
документация за качеството на извършваната работа и изпълнение
на планираните количества работи в определения срок. От етапите
следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите следва да
бъдат конкретно дефинирани и разделени на по-малки по обхват
компоненти и подзадачи, които ще бъдат съгласувани времево и с
оглед на взаимообвързаността им. Така ще се постигне по- доброто
им координиране и ясна проследимост в последователността им.
Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация,
проектната документация, подадената оферта и поставените
задачи и цели ще се определят и/или актуализират вида и
количеството на необходимите ресурси /човешки, технически,
финансови и материални/. В хода на реализирането на проекта и в
зависимост от поставените цели и постигнатите резултати към
един определен момент от жизнения цикъл на проекта, ресурсите ще
бъдат адаптирани е цел постигане на желана ефективност и
оптимизация. Отчитайки ново представена документация или
промяна в обстоятелствата на този етап ще се анализират и
идентифицират конкретните рискови фактори с цел по-добрата им
адаптация към стартиралия проект. Ще бъдат актуализирани
потенциалните рискове, които могат да окажат въздействие върху
жизнения цикъл и реализацията на проекта в условията на поети
договорни задължения. Неизменна част от този етап е
разработването на методи и конкретни действия за своевременно
намаляване на заплахите и елиминиране на рисковите фактори.
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За качеството на предвидените строително монтажни работи е важно
да се следи за:
o
Качество на материалите за строителния процес. Отчитайки
предоставената от Възложителя изходна информация, проектната
документация, подадената оферта и предвид ново настъпили
обстоятелства ще се определи план - график на доставките, които е
необходимо да бъдат заявени на доставчици или производители. Ще
се адаптират изискванията на процедурите уреждащи реда и начина
за осъществяване на доставките. В графика ще бъдат маркирани
срокове за поръчка, за изготвяне и доставка, като критичните от
тях ще бъдат маркирани и управлявани с висок приоритет.
Участникът предварително ще съгласува с Възложителя всички
влагани в строителството материали, елементи, изделия,
конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект ще
бъде съгласувана и приета от Възложителя. Всички материали,
които ще бъдат вложени в строежите ще бъдат придружени със
съответните сертификати за произход и качество, инструкция за
употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки
един от вложените строителни продукти със съществените
изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за
техническите изисквания към продуктите и подзаконовите
нормативни актове към него. Няма да се допуска влагането на
неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат
отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване,
одобрени по нареждане на Възложителя. Всички строителни и
монтажни работи ще се изпълняват съобразно изискванията на
нормативната уредба, техническите спецификации за настоящия
обект и фирмените технологии на фирмите доставчици. При
изпълнение на всички строителни и монтажни работи ще се спазват
изискванията на съответните технологии за влагане на материали,
отговарящи на БДС или еквиваленти. Ще съблюдава и спазва всички
норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни
изисквания. По време на изпълнение на СМР ще бъдат взети всички
мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка
според законодателството.
o Контролът при доставката и транспортирането на материалите се
извършва от Специалиста по контрол на качеството, Техническия
ръководител и периодично от Възложителя; Специалистът по
контрол на качеството и Техническият ръководител на обекта
извършват входящ контрол на материалите, доставени директно на
обекта; Техническият ръководител контролира използването на
материали и смеси, да става само съгласно указанията за употреба и
депониране и следи за изправността на машините и тяхното
използване. Всяка доставка на материали на строителната площадка
ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с
определените технически стандарти, спецификации или одобрени
мостри и каталози. Материалите ще се съхраняват внимателно до
влагането им в обектите. Всички произведени продукти или
оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще бъдат
доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли,
придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където
могат да се приложат такива. Всички продукти, които ще се
вложат следва да са годни и да притежават съответните
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декларации на производителя и указания за приложение.
Строителните продукти се считат годни за употреба, ако
отговарят на следните технически спецификации:
- Стандарт - български /БДС/ или еквивалентен ;
- Стандарт - европейски /ЕК/ или еквивалентен;
- Стандарт - въведения като български, съответен европейски
стандарт /БДС EN/ или еквивалентен.
Всички материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването
им. Българските стандарти и разпоредби винаги ще се спазват. Други
международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат
използвани само ако са в по-голяма степен или еднакво стриктни,
сравнени със съответните български стандарти и разпоредби; за
съответния случай не съществуват приложими български стандарти и
разпоредби. Използването на други официални стандарти, осигуряващи
еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и
разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат
да бъдат приети след предварителна проверка от възложителя и
писменото му одобрение. В този случай ще се представи цялата
необходима информация в съответствие с инструкциите на
възложителя.
 Качество на изпълнението на отделните видове работи
o Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи
се упражнява от лицето упражняващо строителен надзор и от
представител на Възложителя. Предвидените за изпълнение
строително-монтажни работи ще се изпълняват съгласно
изискванията на чл.169 от Закона за устройство на територията.
Всеки работник извършва самоконтрол и отговаря за качеството на
изпълняваната от него операция. Техническият ръководител отговаря
за качеството на изпълнение на обекта и предоставя на възложителя
необходимата информация. Всички обстоятелства по СМР се
документират чрез актове и протоколи по Наредба №3/31 юли 2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Лицето упражняващо строителен надзор на обекта прави предписания
и заповеди, вписани в Заповедната книга, които са задължителни за
фирмата. Документирането на извършените строително-монтажни
работи ще се осъществява съгласно изискванията на чл.170, ал. 1 от
ЗУТ. Архивиране и съхранение на строителните книжа: За обекта се
съставя досие, в което се архивират поетапно издадените
разрешителни от оправомощените ведомства, протоколи и актове за
започване, изпълнение, констатации от задължителни проверки и
завършване на СМР. Изискването за оценяване на съответствието на
влаганите в строежа материали и съоръжения, съгласно техническите
изисквания към продуктите и Наредбата за осъществените изисквания
и оценяване съответствието на строителни продукти, се изпълнява
чрез архивиране и съхранение на документи, удостоверяващи
съответствието: Сертификати, Декларации за съответствие.
Строителят носи отговорност по чл. 163, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ за качеството на изпълнението на
отделните видове работи, както и за изпълнението на строежа
съгласно одобрените проекти.
o Качеството на изпълнението на отделните видове работи включва:
- Своевременно представяне на строителния надзор, на
инвеститорския контрол и на възложителя сертификати за
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всички използвани материали, отговарящи на изискванията за
параметри и качество на материалите по действащите
нормативи.
- Определяне на лица, отговарящи за Контрола на качеството за
изпълнение на отделните видове работи, съобразени с
проектната документация. Ще се извършва събиране и
анализиране на информацията от строителната площадка,
оценка на съответствието и предписания съгласно
нормативната рамка, вътрешно фирмените процедури и
внедрената в дружеството изпълнител интегрирана система за
управление и контрол на качеството. Тази избрана и доказала се
във времето организационна структура на персонала, която ще
бъде приложена и за изпълнението на настоящия обект, се
отличава с:
- строго
разпределение
на
правата
и
отговорностите,
- висока ключова компетентност на йерархичните
нива,
- висока степен на гъвкавост, координация и
управляемост на проекта,
- канализиран, информационен поток с възможност
за обратна връзка между инженерно- технически
и изпълнителски състав,
- опосредствана комуникация между изпълнителски
състав и останалите участници в процеса, чрез
ръководителя на строителното звено/бригадира и
Техническия ръководител.
Документите по приемане и оценяване на качеството на извършените
строително- монтажни работи се съставят и подписват от изпълнителя,
инвеститорския контрол и лицето упражняващо строителен надзор.
 Изпълнението на строителството:
По време на изграждането на обекта е необходимо да се упражнява
постоянен контрол за качеството на изпълняваните строително - монтажни
работи. Упражняването на оперативен контрол за качеството на
изпълняваните СМР включва съвкупност от технически мероприятия, чрез
които се обезпечават условия за качествено изпълнение на строителството
при спазване на действащите строително - технически норми. Обемът на
контрола за обекта включва изпълнението на основните задачи: Входен
контрол за качеството на влаганите строителни материали; Проверка на
сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитвания и др.
документи касаещи качеството на доставените на обекта материали;
Оперативен контрол за спазване на определената технология при изпълнение
на строителните работи; Проверка на контрола за съответствие на
изпълнените строителни работи; Контрол за своевременно откриване на
скрити дефекти и недостатъци, появили се в строителните конструкции и
предприемане на мероприятия за тяхното отстраняване; Постоянен контрол
по спазване на действащите строително - технически норми при изпълнение
на строителството.
Всички материали и съоръжения, влагани в обектите трябва да бъдат нови
продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети.
Участникът ще подготви подробни работни схеми и графици, включително и
график на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на
дейността, като същите ще бъдат предоставени на възложителя за
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одобрение. Участникът ще съобрази работните планове и графици с
метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на
строителния обект. Разработената и внедрена система за управление на
качеството гарантира, че дружеството е способно да произвежда и доставя
продукти, които отговарят в максимална степен на изискванията на
клиентите. Като управлява процесите, необходими на Системата за
управление на качеството, фирмата осигурява подходящи условия за
непрекъснато увеличаване удовлетвореността на клиентите. Постоянното
проучване на удовлетвореността на клиентите и поведението на създадените
от фирмата продукти е една от основните задачи при планиране действията
на ръководството. Процесите, необходими за функционирането на система
за управление на качеството, могат да се систематизират в четири основни
групи; процеси по фирмено управление (отговорност на ръководството);
процеси по управление на ресурси; процеси за създаване на продукта; процеси
за измерване, анализ и подобрения
Начина на планиране и управление на строителните дейности и
съпътстващите дейности за изпълнението им се регламентират от
процедура по качество ’’Оперативно управление”.
Процедура “Управление на несъответстващ продукт” определя реда,
отговорностите и действията при управление на несъответстващ
/некачествен/ продукт или услуга.
Всички отклонения по качеството се регистрират с “Протокол за
несъответствие” и се отстраняват по определени изисквания, с цел
постигане на удовлетвореност у клиента. Системата за избор на доставчици
на материали и съоръжения е организирана въз основа на процедура по
качество “Закупуване”. Чрез нея е направена оценка и подбор на
доставчиците, което осигурява използването на висококачествени материали
и услуги, което е гаранция за висококачествен продукт. Преди предаването на
обекта на клиента, фирмата организира Предварителна вътрешно- фирмена
приемателна комисия. Решението на комисията се отразява в протокол и ако
има несъответствия, съгласно процедурата “Управление на несъответстващ
продукт”, се действа незабавно по тяхното отстраняване. Окончателно
предаване на обекта на възложителя става като се спазват разпоредбите на
“Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България”, като предаването се документира с актове и протоколи. Към
организационните проблеми могат да се причислят потенциалните рискове,
свързани с неправилното управление на ресурсите, процесите по реализация на
продуктите и оперативното управление. Стъпките, които сме предприели в
тази връзка се базират на нашия опит и спазване на вътрешнофирмена
дисциплина и стандарти. Управлението на ресурсите, необходими за
реализацията на съответните услуги обхваща управление на персонала
посредством специфични изисквания към подбора, квалификацията, опита и
способностите, управление на инфраструктурата и управление на работната
среда, необходима за постигане на изискванията. Процесът изисква
предварителна информация за производствената програма и за наличната
инфраструктура. За настоящата поръчка изходната информация е
осигурена. На тази база се определя необходимата квалификация на
персонала, необходимите машини, оборудване и транспортни средства.
Управлението на процесите по реализация и производствените дейности
обхващат изясняване изискванията на Възложителя, на база на осигурените
технически изисквания за изпълнение на поръчката, планиране на
реализацията, организиране на производствената дейност, в т.ч. оценка и
избор на доставчици, организация и управление на закупуването на базата на
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осигурената работна документация, проверка на закупените суровини и
материали, осигуряване и управление на доставките, използване на подходящо
оборудване, информация за реализираното качество на продуктите и
изпълнение на коригиращи дейности. Част от процесите, изброени по-горе са
разработени като част от настоящата офертна документация. Останалите
се реализират в процеса на изпълнение на поръчката. Чрез реализираната в
дружеството система за управление, за всеки процес са определени
отговорности за извършване на процеса, критерии за оценяване и процедура
за провеждане. Именно тази система за управление е гарант за качество на
предлаганата от дружеството услуга.
Организационният план за привеждане в действие на мерките за осигуряване
на качество се изготвя преди започване на строителни дейности със заповеди
и срокове. От съществено значение за навременното, качествено и
безаварийно изпълнение на възложените работи е прилагането на доказани
методи на планиране, координиране и контрол на процесите. Всички процеси
преминават през следните фази: Планиране - Реализация - Контрол - Отчет Последващ анализ. Необходимите контрол и измервания на процесите и
дейностите и удовлетвореността на клиентите са определени в
документите на Системата за управление на качеството. Резултатите от
тях се регистрират, анализират се и данните се използват за определяне и
актуализиране на целите и политиката по качество; за осъществяване на
процесите наблюдение, измерване, анализ и подобряване на качеството; за
мониторинг на процесите за събиране на данни за идентифициране на
аспектите на околната среда; за системното наблюдение на дейностите,
свързани със здравето и безопасността при работа, както и да планира
методите за тяхното реализиране.
o Механизъм за вътрешен контрол:
- Въведена е функционираща система за управление на качеството
ISO 9001:2008;
- Повишаване качеството на труда и конкурентостта;
- Подобряване на фирмения имидж, чрез намаляване на
професионалния риск;
- Прилагане на принципи за управление на дейността, заложени в
нормативните актове;
- Създаване на ефективна организация за идентифициране,
отстраняване и контрол на свързаните с работата опасности и
професионални рискове;
- Осигуряване на навременно и ефективно обучение и инструктаж
на работниците;
- Планиране на дейността - основен елемент при управление на
фирмата.
Всички CMP ще бъдат извършени в пълно съответствие с техническото
задание, тръжната документация и всички посочени нормативни актове и
разпореждания от страна на Възложителя. Контролът на качеството на
извършените СМР ще се извършва на организационни нива. Вътрешният
контрол, осъществяван от Изпълнителя и ще е съответстващ на
действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация.
За осъществяване на вътрешен контрол на обекта съгласно Договора,
участникът ще определи лице - представител, което ще изпълнява
длъжността „Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя“. Лицето за
Вътрешен контрол ще отговаря за количеството и качеството на
извършените строително-монтажни работи. За целта Вътрешният контрол
извършва контрол на качеството на доставените материали, извършва
23



контрол на количествата на изпълнените СМР и контрол на качеството на
изпълнените СМР. Вътрешният контрол ще изисква необходимите
сертификати, придружаващи доставката на материалите. В случай, че
материалите не отговарят на необходимото качество или не са придружени
с необходимият сертификат, не се допуска влагането им в обекта. Уведомява
се доставчика и същите се връщат обратно на доставчика. Вътрешният
контрол извършва измерване количествата на извършените строителномонтажни работи. Извършва сравнение с измерените количества от страна
на Техническия ръководител на обекта. Измерванията се извършват съгласно
Правилник за изпълнение и приемане на строително - монтажни работи ПИПСМР. Вътрешният контрол ще извършва контролиране на качеството
на всички изпълнени строително-монтажни работи. СМР, които не са
изпълнени с необходимото качество не се приемат от Вътрешният контрол
от страна на Изпълнителя и подлежат на ново изпълнение с нужното
качество. Вътрешният контрол извършва проверка на съответствие на
изпълненото СМР с работния проект и вложените материали. Следи за
качеството на изпълнението и почистване на строителната площадка след
завършване на работата съгласно ПИПСМР. За осъществявяне на
предвидените му дейности от страна на участника, Вътрешният контрол
отговаря само за конкретният обект и всекидневно извършва контрол на
обекта.
 Технически и качествен контрол от строителния надзор.
Участникът заявява съгласие за техническият и качествен контрол при
изпълнението на работата да се упражнява от избрано лице упражняващо
строителен надзор, инвеститорски контрол или упълномощен представител
на Възложителя. Същото да следи за правилното и точно изпълнение на
работите посочени в техническите описания към договорите, спазването на
нормативните разпоредби и ПИПСМР за изпълняваните работи, изпълнените
количества, изпълнението на договорените условия, спазването на приетия
график и дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване
на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно
от комисия, която задължава Изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.
Приемаме след завършване на цялостната работа по поръчката, същата да се
приема с приемателна комисия /издава се удостоверение за въвеждане в
експлоатация/. От датата на подписване на протокола на комисията
започват да текат гаранционните срокове. Всички текущи строително монтажни работи ще са съобразени с изискванията на действащата
нормативна уредба на Република България. Участникът е съгласен и
декларира, че ако бъдем избран за изпълнител на обекта, всички вложени
строителни материали, съоръжения и конструкции ще отговарят в пълна
степен на изискванията, посочени от Възложителя. Изпълнението на
поръчката, предмет на настоящия договор, ще се извърши с материали и
оборудване на Изпълнителя, съгласно Договора и при спазване на изискванията
на нормативните актове. Задължаваме се да спазва изискванията за
изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на
дейностите; да съхраняваме всички документи по изпълнението на настоящия
договор, както е посочено в указанията от страна на Възложителя.
Участникът декларира да спазва стриктно следната методология и строителен
подход:
o Преди започване на строителството да вземе необходимите мерки за
осигуряване на безопасността, като направи ограждения и прелези,
постави предупредителни знаци;
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o Да постави указателни табели, стрелки и множество временни
стандартни пътни знаци за своевременно уведомяване на водачите за
временната организация на движението;
o Да поддържа в изправност и пълна наличност приетата сигнализация за
целия период на строителните работи;
o Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и
публичност;
o При проверки на място от страна на Възложителя и всички контролни
органи за обекта се задължава да осигурим присъствието на
представител, както и да осигуряваме достъп до помещения, преглед на
документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;
o Да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на
заварени
подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени
площи, декоративни дървета и други;
o Да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества
за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а
ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи да
уведомим незабавно и хигинно- епидемиологичните и органите по пожарна
безопасност и спасяване;
o Да отстрани нанесените повреди, констатирани от общинската
администрация и отразени в констативен протокол, в срокове, определени
от общинската администрация.
o При влагане на нестандартни материали на обекта те ще бъдат изпитани
в лицензирани лаборатории и ще притежават сертификат за
приложимост от съответния държавен контролиращ орган.
o Използваното техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и
ще отговаря на всички изисквания, съгласно действащото законодателство
в страната ни. Декларира, че ако бъде избрани за изпълнител ще подсигури
на обекта техническото оборудване, необходимо за изпълнение на
поръчката и посочено от страна на Възложителя и съобразно всички
негови изисквания. Притежава необходимата механизация и оборудване,
което ще допринесе за своевременното и нормалното изпълнение на
предвидените дейности. Ще бъдат спазвани всички изисквания на раздел
III, глава втора на „Наредба за изискванията за третиране и
транспортиране на производствените отпадъци”. Транспортираните
отпадъци от дейността на дружеството, ще бъдат извозени до сметище,
определено от Възложителя. Декларира, че ще изпълни строителството в
изпълнение на ангажиментите и отговорностите, описани в техническите
спецификации, договора и неговите приложения от настоящата
обществена поръчка, като ще изпълняваме функциите на строител по
смисъла на ЗУТ. Задължава се да спазва изискванията на Закона за
здравословни и безопасни условия на труда и условията на Наредба №2 от
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
 Предвид ключовото значение на контрола по изложени предвидените методи
на контрол. Контролът на процесите включва: контрол на техническата
документация; контрол на влаганите материали и окомплектовки; контрол
на ресурсите; контрол на работната среда; контрол на параметрите на
процесите; контрол на специалните процеси; контрол на идентификацията;
контрол на документирането (контролът на техническата документация
се извършва още при започване на обекта и през цялото време от
Техническия ръководител).
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Контролът на процесите се извършва: чрез самоконтрол от Изпълнителя контрол от Техническия ръководител; периодичен контрол от
Отговорника по качество; контрол от Строителния надзор; контрол от
Проектантите по отделните части; контрол от Възложителя.
Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното
изпълнение. Възложителят осигурява Консултант, който ще упражняване
строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ. Възложителят или
всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа и
всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване, и до
строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време,
като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже
съдействие за получаване на правото за такъв достъп. 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, когато те не противоречат на добрата
строителна практика и нормативни изисквания. 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.
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.
Контрол на влаганите материали и окомплектовки. В строителната
дейност на фирмата се работи с продукти от традиционни и утвърдени
доставчици. Влаганите материали се придружават от сертификати за
качество и се подлагат на входящ контрол. Отговорникът по качество
изпълнява контрол върху всички материали. Техническият ръководител
извършва входящ контрол на материалите доставени директно на обекта.
В зависимост от изискванията на работната документация Техническият
ръководител и Отговорникът по качество извършват контрол по време на
строителството и краен контрол на обекта. Ако по време на входящият
контрол на материалите и окомплектовката, Отговорникът по качество
констатира несъответствие той действа съобразно инструкции и
процедури. Ако при контрола по време на строителството се установят
отклонения и несъответствия в параметрите на процес или в
характеристиките на продукта, Техническият ръководител спира
работата и разпорежда незабавно отстраняване на несъответствията.
При необходимост се предприемат коригиращи и превантивни действия;
Всички производствено-технически процеси трябва да се изпълняват
съгласно предоставената работна документация и разработените
технологични инструкции. В строителството се допускат само
окачествени и отговарящи на изискванията на техническата
документация суровини, материали и окомплектовка.
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Контрол при съхранение на материалите по време на производствения
процес. Необходимите материали за изграждане на обектите се доставят
директно на обекта, където се организират временни при обектови
складове/площадки. Преди ползването им същите се подлагат на контрол.
Техническият ръководител контролира всички строителни материали,
които ще се складират на определените за целта места. Завършени видове
работи се проверяват и изпитват според изискванията на техническата
документация и съобразно вида им се предават на възложителя с Актове и
Протоколи, съгласно Наредба № 3 /31.07.2003 г. "Съставяне на актове и
протоколи по време на строителството”.
 Контрол на ресурсите
o Техническият
ръководител
извършва
ежедневно
контрол
на
производственото оборудване (ПО), технологичната екипировка и на
средства за наблюдение и измерване (СНИ).
o Контрол на работната среда. Отговорник ЗБУТ и Техническият
ръководител ежедневно следят за спазване изискванията за работната
среда и при констатирано отклонение предприема незабавни действия
Отговорник ЗБУТ следи на работните места да се създават условия за
опазване на здравето на работещите и осигуряване на безопасност, като:
работното място и работното оборудване се поддържат в техническа
изправност, а всички неизправности, които могат да засегнат
безопасността и здравето на работещите, се отстраняват във
възможния най-кратък срок; работното място, работното оборудване и
пътищата към тях се почистват редовно; защитното оборудване и
средствата за колективна и лична защита се проверяват и се поддържат в
изправност; пътищата към аварийните изходи и самите изходи се
поддържат свободни по всяко време; оборудване с противопожарни
средства и аптечка за първа помощ.
o Преди започване на строително-монтажните работи на обекта
цялостния персонал, предвиден за изпълнението му ще премине през
задължителен инструктаж по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16
декември 2009 г. за инструктажа на работниците и служителите по
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Ще бъдат
осигурени специални работни облекла и ЛПС индивидуално, за всеки от
работниците, както и за техническите лица, представители на
възложителя и контролните органи, временно пребиваващи в зоната на
строителството. Ще се издаде заповед задължителното им ползване при
работа или престои на строителната площадка. Състоянието на ЛПС и
тяхното износване ще бъде проверявано периодично и резултатите от
проверките ще бъдат отразявани с протокол. Отговорник ЗБУТ или
Техническият ръководител не трябва да допускат до работа не
инструктирани и необучени работници. Всеки работник преминал
инструктажа и обучение по техника на безопасност е длъжен да познава и
спазва нормите и да се грижи за собствената си безопасност. Всички
работници и служители са длъжни да познават и спазват наредбата за
противопожарна защита. Ще бъде осигурена денонощна охрана на обекта
с цел опазване на складираните материали, наличната техника на обекта,
както и собствеността на Възложителя. По отношение на изпълняваните
дейности, същите ще са съгласно утвърденият от Възложителя проект.
Всички складове, санитарните възли, както и стаи за почивка се подържат
в добри хигиени условия. Не се допуска замърсяване, с което се осигурява
възможност на персонала да работи безопасно и ефикасно. На всички
работници се извършват професионални медицински прегледи от служба за
27

трудова медицина. Техническият ръководител организира и контролира
поддържането на реда и чистотата в строителните обекти. Той
организира и контролира редовното почистване на строителната
площадка. Независимо от тези разпоредби всеки работник носи лична
отговорност за реда и чистотата на своето работно място. С цел
опазване на околната среда и икономия на енергийни ресурси, Техническият
ръководител и Отговорникът по качество организират целенасочени
действия относно: минимизиране на производствените отпадъци чрез
контрол върху бракуваните материали; депониране на бракуваните
материали и отработените отпадъци; икономия на енергийни ресурси вода и електричество чрез оптимизиране на технологичните процеси;
използването на технически изправни и ефективни съоръжения.
 Контрол на специалните процеси -Настройка и контрол на параметрите
на специалните процеси.
o Специални процеси условно се наричат такива процеси, чиито изходни
параметри (качествени показатели) не могат да бъдат проверени
директно чрез последващо наблюдение или измерване. Това са процеси, при
които недостатъците се проявяват обикновено по-късно (в процеса на
експлоатация). Специалните процеси са: бетониране на (фундаменти,
плочи, ивични основи, бетон на стоманобетонни стени, колони, шайби,
греди ) заварки, скрити инсталации и др., скритите инсталации се приемат
от Възложителя и чак след това се преминава към следващите операции
които скриват инсталациите. Когато не са конкретно описани, в
техническата документация, специалните процеси се изпълняват съгласно
нормативните наредби и технологични инструкции и имат следното
принципно съдържание: предназначение, необходими материали,
необходими съоръжения, технологични операции, контрол, правила за
охрана на труда, маркировка и др. Технологичните инструкции трябва да
бъдат налични на всяко работно място и да се познават от работниците,
извършващи съответните операции. Специалните процеси се извършват по
конкретни технически инструкции и технологии, в които са посочени
параметрите, редът на протичане, наблюдение, регулиране и контрол на
процесите. Специалните процеси трябва да се изпълняват от
квалифициран персонал, обучен за всеки конкретен процес. Контролът за
протичане на специалните процеси се извършва от изпълнителите,
Отговорника по качество и Техническия ръководител на обекта.
Ръководителите и отговорните длъжностни лица извършват контрол по
време на строително-монтажните работи и краен контрол, което създава
увереност в клиентите, че техните изисквания и очаквания за
изпълнението на поръчките ще бъдат напълно удовлетворени.
Ръководството утвърждава целите и критериите за ефективността на
дейността на фирмата и на Системата по качество и методите за
контрол, измерване, анализ и подобряване. Същите се обсъждат при
прегледите на Системата от ръководството и при необходимост се
актуализират.
Описание на организацията за безопасност на труда, здравословни условия
на труд и пожарна безопасност: При изпълнение на строителството
изпълнителят трябва да спазва част „План за безопасност и здраве“ на
Техническия проект. При изпълнението на обекта изпълнителят трябва да
съблюдават строго действащите нормативни документи по БХТПБ. 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
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обекта строителни машини трябва да притежават паспорти и
съответните инструкции по БХТПБ. СМР се извършват при строго
съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и
всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на
труд). Задължително се прави застраховка по чл. 171 от ЗУТ и по реда на
Наредбата за задължително застраховане на работниците и
служителите за риска „трудова злополука”, важащи за целия период на
договора. 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 при
извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други
действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и
хигиената па 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 ще 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 ще спазва одобрения от
Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за
строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен
надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа па
строителството в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 2004
г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия па труд при
извършване на строителни и монтажни работи.
 Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и
внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение
на:
o наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
o наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа,
съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на
провеждане на инструктажите за безопасна работа;
o наличие на обекта и ползване на ЛПС - каски, колани, ръкавици, предпазни
шлемове и др-;
o организация на строителната площадка - козирки над входове на сгради,
огради, предпазни фасадни мрежи;
o начин за укрепване на тръбни фасадни скелета, начин на качване на
работници и товари по скелето, работа във вертикала;
o състояние на временното ел-захранване на строителната площадка - от
гледна точка на безопасна експлоатация;
o наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и
предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на
сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);
o На обекта се въвежда „Книга за инструктаж” на работното място,
периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и
противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на
Министерството на труда и социалната политика и Министерство на
здравеопазването. Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички
нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности,
видове работи и работно оборудване, като: Наредба № 2 за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.); нормативните
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актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и
работно оборудване; Наредба № 3 за задължителните предварителни и
периодични медицински прегледи на работниците (обн., ДВ, бр.16 от 1987
г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.). Наредба № 5 за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците
по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
(ДВ, бр.43 от 2006 г.). Наредба № 3 за минималните изисквания за
безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на
лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др.
 Общи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процес
o Участниците в строителния процес и техните основни задължения са
определени в Закона за устройство на територията (чл. 160-166).
Конкретните задължения на участниците в строителния процес по
отношение на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са
определени в Наредба №2 за ЗБУТ при СМР от 2004 г.(чл.5,6 и7) .
Основно действащо и отговорно лице по отношение на здравословните и
безопасни условия на труд по време на изпълнението на строежа е
Възложителят-инвеститор, който трябва да осигурява: площадката и
безопасни подходи към нея; о необходимите проекти, в т.ч. и ПБЗ о
координатори (физически лица) по безопасност и здраве. По силата на
ЗУТ (чл.161) и Наредба №2 от 2004 г. за осигуряване на ЗБУТ (чл.6)
Възложителят не се освобождава от отговорност по отношение
осигуряването на ЗБУТ, независимо от това, че в процеса на договаряне
са определени координатори по безопасност и здраве. На други
участници може да се възложат отговорностите за информационната
табела; за гаранцията, че с проекта са спазени изискванията за
безопасност при всички етапи от строителството; за гаранцията, че
всички инсталации (водопровод, канализация, електропроводи,
газопровод, и т.н.), попадащи в зоната на строителната площадка, са
ясно означени.
 Строителят осигурява:
а) извършването на СМР в технологична последователност и
срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност
и здраве;
б) комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите
и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при
извършване на СМР на изпълняваните от него строежи;
в) изработването и актуализирането на инструкции по
безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната
площадка по видове СМР и при изискваните по тази наредба случаи;
г) избора на местоположението на работните места при спазване
на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на
транспортни пътища и/или транспортни зони;
д) необходимите предпазни средства и работно облекло и
употребата им в съответствие с нормативната уредба и в
зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове
за всеки конкретен случай;
е) инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и
проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;
ж) картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания,
техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното
оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения,
строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния
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им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се
отразят на безопасността или здравето на работещите;
з) необходимите
санитарно-битови
помещения
съобразно
санитарно- хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и
аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на строителството и
човешките ресурси;
и) поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
к) разделянето и организирането на складовите площи за различни
материали, особено когато това се отнася за опасни материали и
вещества;
л) изискванията за работа с различни материали;
м) изискванията за съхраняване и отстраняване използваните
опасни материали;
н) събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и
отломки;
о) адаптирането на етапите и/или видовете СМР към
действителната им продължителност при отчитане на текущото
състояние на дейностите на строежа;
п) съвместната работа между строителите и лицата,
самостоятелно упражняващи трудова дейност;
р) взаимодействието с промишлените дейности на територията,
на която или в близост до която се намира строителната площадка;
с) по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на
пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;
при необходимост изработва и утвърждава вътрешни документи
(заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с
конкретните условия;
предприема съответни предпазни мерки за защита на работещите от
рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна
нестабилност на строителната конструкция;
не допуска наличието на работни места извън границите на
строителната площадка, а когато това е наложително - прави специален
инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилага специални мерки както за
тяхната защита, така и за защита на преминаващите и/или намиращите
се в опасната зона на извършваните СМР;
организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на
състоянието на безопасността и здравето на работещите;
писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на
отговорните лица (техническите ръководители, бригадирите и др.) и
работещите по отстраняване на рисковете в работния процес и им
предоставя нужните за това правомощия и ресурси; утвърждава
организационна схема за взаимоотношенията между тях;
предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити
работни места при неблагоприятни климатични условия;
взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и
здраве, като възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие
е нормативната уредба, вътрешните инструкции и документи, вида на
строежа, наличието на подизпълнители и др.;
отговоря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в
резултат от извършваните СМР;
определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа
помощ, за борба с бедствията, авариите и пожарите и за евакуация;
броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване
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трябва да бъдат адекватни на специфичните опасности и/или големина
на строежа.
 Строителят съгласувано с органите на Държавна агенция "Гражданска
защита" и Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност"
организира разработването и утвърждаването на план за
предотвратяване и ликвидиране на пожари; план за предотвратяване и
ликвидиране на аварии; план за евакуация на работещите и на
намиращите се на строителната площадка.
 При инструктажа работещите, които извършват СМР се информират
за задълженията им да: спазват изискванията за безопасност и здраве
при изпълняваната от тях работа; се явяват на работа в трезво
състояние и да не употребяват в работно време алкохол и упойващи
вещества; спазват указанията за безопасно движение на територията на
строителната площадка и на работните места; не извършват СМР, за
които не притежават изискваната правоспособност или квалификация;
използват личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и
след употреба да ги връщат на съответното място; преустановяват
незабавно работа и да уведомяват непосредствения си ръководител за
всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат:
o че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или
живота им, така и здравето и/или живота на околните лица; или
o когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията,
уредбите, инструментите, скелетата, платформите, защитните
средства и др., вследствие на което може да възникне злополука,
авария, пожар или взрив; използват правилно машините, апаратите,
съоръженията, уредите, инструментите, опасните вещества,
транспортното оборудване и другите средства за производство,
както и да не използват неизправни такива; не прекъсват, променят
или отстраняват произволно предпазните средства на машините,
апаратите, инструментите, съоръженията и сградите; сътрудничат
в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на
координатора по безопасност и здраве за осигуряване на безопасна
работна среда.
 План за безопасност и здраве.
o Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на
ЗУТ. На входа на площадката и на други подходящи места се поставят
схеми с означение на местоположението на отделните подобекти и на
маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци.
Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално
оборудвана площадка. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци
или елементи от работно оборудване през отвори на етажите. За тази цел
се използват кранове, подемници, закрити улеи или други подходящи
приспособления и съответна опаковка. В опасните зони достъпът на лица,
не извършващи СМР, се ограничава по подходящ начин. Когато опасната
зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на
което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със
схема за временна организация и безопасност на движението. За
обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се
използват постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.).
Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи,
покриви и др.), които създават опасност за падане от височина се
обезопасяват чрез парапети, ограждения или здрави покрития, които да
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понесат съответното натоварване и се означават и/или сигнализират по
подходящ начин. Задължава се да осигури спазването на минималните
общи изисквания за осигуряване на безопасност и здраве, предвидени с
"Наредба №2 от 22.03.2004год. за минималните изисквания за здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни
работи". На основание на тези Наредби ръководството на строителните
организации се задължава да осигури преработването на действащите
инструкции, както и да утвърдят нови инструкции по ЗБУТ за работата,
монтаж и демонтаж на всички видове строителни машини, които се
ползват при изпълнение на СМР.
Описание на организацията за опазване на околната среда при изпълнение на
строително - монтажните дейности.
 Участникът е описал мерките за опазване на околната среда. 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 СМР. Основната причина за нарушаване на околната
среда при изграждане на ВиК са изкопните работи, което неминуемо
засяга терените, в които се извършва. Забранено е безредното складиране,
разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини - асфалтови
изрезки, трошен камък, тръби, арматури, 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: Осигурява за собствена сметка
изхвърлянето на течни и твърди отпадъци; За зареждане с горивосмазочните материали се използват най-близко разположените автобази;
При генериране на опасни отпадъци 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 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. Съгласно българското
законодателство използването на инертни материали, бетонови смеси и
асфалтови продукти става само от предприятия, които притежават
съответния лиценз за извличането и производството им. Всички действия
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по опазване на околната среда трябва стриктно да се контролират от
инвеститорския контрол и от независимия строителен надзор на обекта.
 Списък “План за управление опазването на околната среда”, който дава
препоръки и изисквания, които трябва да се спазват, за да може да се
намалят щетите и замърсяването и възможно най-малко да се въздейства
на околната среда.
- Препоръка: Където е възможно, да се използват съществуващите
възможности на сервитут за преминаване, вместо да създава нови
такива.
- Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката,
да се намали праха, боклуците. За да се намалят емисиите прах, в
следствие на строителството, се препоръчва улиците да се пръскат
с вода.
- Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през
нощта, Изискване: Да намали до минимум неудобството, причинено
от транспортирането на материали и строителни дейности, като
извършва придвижването и строителните дейности по натоварени
главни пътища извън пик-часовете, а през деня по малки улици в
жилищни райони. Внимателно да се планират транспортните
графици, а също така и маршрутите, използвани от превозните
средства.
- Изграждането на главни водопроводи в градските зони изисква
работна зона (вкл. временно депо за изкопния материал). Особено
при тесни и натоварени улици това ще причини затруднения в
трафика, освен ако не се предприемат облекчаващи мерки. Такива
мерки са: информиране на обществеността за съществуващите
райони на работа, внимателно планиране на организацията на
трафика и предложения за алтернативни маршрути, избягване на
ненужното паркиране на работните камиони или съхраняването на
материал, о Изискване: Свързването към съществуващите
тръбопроводи по продължение на строителната Площадка, ще
причинят прекъсвания на водоразпределението, като това трябва
да се управлява правилно. Изменението трябва да се направи по
такъв начин, че да не се прекъсва водоразпределението.
- По време на строителни работи новата организация на трафика, а
също така и прекъсването на водоснабдяването трябва да се
обявяват на обществеността, в съответствие с инструкциите на
Инженера.
- За да се сведат до минимум рисковете от течове и инфилтрирането
на отпадъчни води, трябва да се гарантира, че изграждането на
всички тръбопроводи се извършва, спазвайки съответните
стандарти и методи на работа. Изпълнителят трябва да създаде
такава организация при строителството на канализационните
участъци ,при която да не бъде прекъсвано ползването на
канализация от живущите.
- Трябва да се извършва редовна проверка и поддържка на
оборудването. Да се сведат до минимум проблемите по отношение
безопасността на работата, като на всички работници се
предоставят подходящите инструменти, машини и защитно
облекло.
- Изискване: Ако на работното място нивото на шума надвишава 85
dB, употребата на антифони е задължителна за работниците.
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- Изискване: Трябва да се спазват наредби за здраве и безопасност на
работното място.
 Участникът е представил Линеен график,
диаграма на
работната ръка.
Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия:
Техническо предложение:
Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към
него не е валидна и съобразена с определени от възложителя изисквания.
Участникът предлага организация за изпълнение на строително-монтажни работи в
която е описал начина на изпълнението й, последователността на предвижданите дейности,
технологиите за извършване на дейностите, предвидените за влагане материали,
предвижданията си за техническа и ресурсна обезпеченост. Налице са и приложени - линеен
график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка. Предложена е организация
за изпълнението на поръчката на четири основни етапа - Първият етап включва
подготвителни дейности и организация за започване на строителството, вторият етап е
свързан с изпълнението на строително-монтажните работи, третият е свързан с предаване на
строежа, четвърти етап е свързан с гаранционното обслужване.Представена е предвижданата
организация и мобилизация на използваните от участника ресурси. Показани са
задълженията и отговорностите на персонала необходим за изпълнение на поръчката –
технически ръководител, координатор по ЗБУТ, специалист по контрола на качеството,
както и описание на задачите и отговорностите на участниците в строителния процес, броят
на работниците необходим за изпълнение на всеки вид строително-монтажна дейност
съгласно КС. Предвижданията за необходимия брой работници е представен и в
приложените - линеен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка.
При изследване на представените от участника подход и програма за изпълнение на
поръчката комисията установи наличието на обстоятелства, които не съответстват на
изискванията на възложителя, а именно:

Линейният график не само не прецизира съответните дейности от строителната
програма, а са налице и съществени противоречия между отделните части на работната
програма по отношение на предвижданите човешки ресурси и периоди за изпълнение на
определени видове дейности, както следва:

Комисията установи наличието на противоречие между отделните части на
програмата по отношение на предвидения за изпълнение на отделните дейности
персонал, а именно: - Констатира се несъответствие на броя на работниците
предвиден в линейния график за определени дни и този в диаграмата на работната
ръка за същите дни, констатираните противоречия са представени таблично както
следва:
Предвиден общ брой работници по Предвиден общ брой работници по дни,
дни,
съгласно
представената съгласно представения Линеен график
Диаграма на работната ръка
2 ри ден

13 работника

2 ри ден

16 работника

3 ти ден

16 работника

3 ти ден

18 работника
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4 ти ден

16 работника

4 ти ден

18 работника

6 ти ден

17 работника

6 ти ден

18 работника

9-ти ден

17 работника

9-ти ден

19 работника

16-ти ден

17 работника

16-ти ден

18 работника

34-ти ден

18 работника

34-ти ден

19 работника

42-ри ден

16 работника

42-ри ден

17 работника

50-ти ден

15 работника

50-ти ден

19 работника

52-ри ден

15 работника

52-ри ден

17 работника

53-ти ден

15 работника

53-ти ден

17 работника

54- ти ден

15 работника

54- ти ден

17 работника

55- ти ден

15 работника

55- ти ден

18 работника

56-ти ден

14 работника

56-ти ден

16 работника

58-ми ден

10 работника

58-ми ден

12 работника


На следващо място налице е противоречие и между предвидените периоди за
изпълнение на дадени дейности съгласно линейния график и програмата за изпълнение
на обекта, например:
- Съгласно описателния документ на работната програма дейността: „очукване на мазилка“
ще се изпълни в периода от 5-ти до 9-ти ден, а изпълнението на същата дейност съгласно
линейния график ще започне от 3-ти ден.
- Съгласно описателния документ на работната програма дейността: „демонтаж на прозорци
260/120“ ще се изпълни в периода от 5-ти до 9-ти ден, а изпълнението на същата дейност
съгласно линейния график ще се изпълни на 4-ти ден.
- Съгласно описателния документ на работната програма дейността: „демонтаж на фаянс“ ще
се изпълни в периода от 5-ти до 9-ти ден, а изпълнението на същата дейност съгласно
линейния график ще започне от 3-ти ден.
- В част „Ремонт и изолиране на тераса над кухня“ в работната програма дейността – „ремонт
на медни корита“ е предвидено да се изпълни от 5-ти до 9-ти ден, а съгласно линейния
график дейността ще се изпълни на 9-ти и10-ти ден.
Съгласно одобрената методика за оценка на офертите – Организацията за изпълнение на
строителния обект и линейния календарен план следва да обосновават срока за изпълнението
на поръчката. Линейният график следва да представя строителната програма на участника,
като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност
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на строителните процеси. В случая Линейният график не само не прецизира съответните
дейности от строителната програма, а са налице и съществени противоречия по отношение
на предвижданите човешки ресурси и периоди за изпълнение на определени видове
дейности. Наличието на гореописаните противоречия между отделните части на работната
програма лишава комисията от възможността за преценка дали при определянето на
периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи участникът е отчел както
технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните
(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на
конкретния обект.

Предложената организация за изпълнение на дадени дейности не отчита спецификата
на дейността и местоположението на обекта, както следва:
В част ВиК позиция 17 „Демонтаж чугунени тръби на вертикален щранг стара
канализация“ в линейния график е предвидено да се изпълни на 2-рия ден, а доставката и
монтажа на вертикален РВС щранг ще се изпълни на 9-тия ден
В случая не е отчетена спецификата на дейността и местоположението на обекта, тъй като
помещенията, които ще се ремонтират се намират на най-ниското ниво на сградата, а в тази
канализационна тръба са включени тръби от по-горните нива и би следвало монтажа на
новите тръби да се изпълни непосредствено след демонтажа им.
Констатации на комисията:
Техническото предложение на участника не съответства на предварително обявените от
възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и
изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата,
несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта,
която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е
изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от
възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се
препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции
за изпълнение съгласно изискванията на възложителя.
 Ценово предложение:
Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е валидна
и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.
Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена количествена
сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с определения от възложителя
финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.
Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на
ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.
 Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап оценка на
техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка.
1.2

ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ“
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1.2.1. Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи, Образец
на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия
оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1,
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена
съгласно Образец № 2, Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от
ЗОП, изготвени съгласно Образец № 3 и Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 9, като поради неприложимостта им
не са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от
документ за създаване на обединение.
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците:

Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка,
съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с
критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието
си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка
и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към
участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и
класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част,
представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка,
както следва:
 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в
Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата на
Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща
изпълнение на следните видове строежи по групи ПЕТА ГРУПА: отделни
видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на
КИД-2008 с
Удостоверение № V - TV 001495

Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и
Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвени
съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното
състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка
и Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към
участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и
класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част,
представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по
чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП.

Участникът с представената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 9, е удостоверил липсата на
други основания за изключване, които са предвидени в националното
законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
1.2.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с
предварително обявените от възложителя условия:
Представени документи:
Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4,
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ведно с изискуемите приложения към него, Декларация за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 5, Декларация за срока
на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6, и Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена
съгласно Образец № 7, като поради неприложимостта му не е представен документ за
упълномощаване.
Участникът е представил ценово предложение, съдържащо: Ценово предложение,
изготвено съгласно Образец № 8, ведно с приложени към него: остойностена
количествена сметка за строителния обект и анализни цени.
Оферта по същество:

Цена за изпълнение на поръчката: 150 898.10 лева /словом сто и петдесет хиляди
осемстотин деветдесет и осем лева и десет стотинки / без ДДС

Ценови показатели:
 Часова ставка - 3.80 лeвa/час.
 Допълнителни разходи за труд - 80 %.
 Допълнителни разходи за механизация - 30 %.
 Доставно-складови разходи - 8 %.
 Печалба - 8 %.


Срок за изпълнение на обществената поръчка:
 68 /словом шестдесет и осем / календарни дни, считани от дата на
подписване на договора за изпълнение

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:
 Участникът предлага следната методология и етапност на изпълнение на
обект: „Ремонт на кухненски помещения и прилежащи пространства в
административната сграда на община Смолян.
 Условно изпълнението се дели на седем етапа:
I ЕТАП: Подготовка на площадката.
 Участникът предвижда изпълнението на строително - монтажните
работи-организация и технология да започне с подготовка на
строителната площадка, за настоящия първи етап от изпълнението на
обекта. Ще бъдат изградени всички временни огради и входове, ще бъдат
установени площадките за разполагане на фургон за персонала, откритите
складове и доставените химически тоалетни. Ще се поставят
информационни табели - оказващи място за с ремонтни дейности.
 Демонтажни работи. Технология на основните видове работи при
изпълнение на поръчката. За изпълнение на ремонтните работи по
ремонта на кухненските помещения и прилежащите пространства около
тях участникът предвижда да работи с максимално 17 работника
разпределени в четири бригади. Според календарния график ще бъдат
изпращани различни специалисти в зависимост от технологията и
последователността на строително - ремонтните работи. Участникът
предвижда да изпълни:
- Очукване на мазилката в зоните на течове и влага.
- Грундиране тухли, бетон и стара мазилка БЕТЕК - БЕТОН КОНТАКТ Контактен грунд за гипсови мазилки и мазилки на циментова основа върху
бетонни повърхности на основата на полимерно модифицирана смола.
Използва се преди нанасянето на гипс или мазилка на циментова основа с
цел повишаване на сцеплението с повърхността. Преди полагането на
ВЕТЕК CONTACT трябва да се премахнат всички видове замърсявания,
ръжда и масла, които пречат на адхезията. Повърхностите трябва да
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бъдат чисти и сухи. В зависимост от желаната консистенция, се
разрежда максимално с 50% чиста вода и използване миксер с ниска
скорост. Нанася се един слой с валяк за фасаген. Продуктът се нанася на
равномерни интервали. Повърхността трябва да изсъхне изцяло преди
нанасянето на мазилка или гипс (приблизително 24 часа). Температурата
на въздуха и повърхността трябва да са между +5°С и +30°С. Нанася се с
четка или валяк. При тази операция ще работят трима работника за 9 дни
във помещението на кухнята.
- Изкърпваме на мазилка- след като е отстранил компрометираната
мазилка ще изкърпи с нова тези участъци. Първо се нанасят ивици за
„майки”, мазилката около отвора служи за мастар при подравняването на
напластения разтвор. Внимателно се следи за изпердашването на местата
на прехода от нова към стара мазилка. При тази операция ще се използва
готова вароциментова мазилка 1:2, работата ще се извърши от 4
работника - за 12 дни.
- Шпакловка -Приготвяне на сместа. Шпаклованата смес се изсипва
постепенно в предварително измерено количество студена вода и се
разбърква с помощта на електрически миксер до получаването на
хомогенна смес. Оставя се да узрее 10 минути и се разбърква отново.
Препоръчително е да се разбърква със скорост между 400 и 800 оборота в
минута, за да не се вкарва въздух в сместа. Консистенцията на сместа се
съобразява с конкретните условия, но е задължително тя да бъде еднаква
за целия работен обект. Дебелината на първия слой, който се нанася, не
трябва да надвишава 10 мм. Слоят трябва да бъде еластичен. Това
спомага да не се свие и разпука повърхността след изсъхване. Следващият
слой от финишна шпакловка е не повече от 1-2мм. Общата дебелина от
двата слоя не трябва да е по-голяма от допустимата за дадена марка
шпакловка. Подготовката за нанасяне, както и характеристиките на
видовете шпакловки са описани в инструкциите на всеки производител.
След подготовката на сместа, различните шпакловки са годни за
приложение в различен период от време (отвореното време). При по-голямо
отворено време, не се получава преждевременно изсъхване. Има
достатъчно време за работа, не се налага често приготвяне на нови
порции и се намалява разхода на материал. При изпълнение на поръчката
ще се използват следните видове шпакловки, в зависимост от вида и
степента на увреждане на стените: Бетек стоп - хидроизолация за
обратно налягане. Водоизолиращият материал може да се използва за
предотвратяване на влагата, създаваща се от обратното налягане, при
стари и нови циментови повърхности и на места, които изискват
хидроизолация като мазета, тераси, басейни, водни резервоари, подпорни
стени, основи, галерии, тунели, вътрешни стени, основите и северните
страни на сгради Повърхността, върху която ще се нанася
хидроизолацията, трябва да е много добре почистена от смоли, масла, прах
и стара боя. Големите пукнатини и дупки в повърхността трябва
предварително да се поправят, другите дефекти трябва да бъдат
отстранени и повърхността трябва да се изглади възможно най-добре.
Острите ъгли и свързващите участъци, които ще бъдат изложени на
налягане трябва да бъдат заоблени при радиус от 4 см. Преди да се нанесе
Betekstop, повърхността трябва обезателно да се намокри. При нанасяне с
мистрия сместа се смесва с 4,5-5 литра вода. Разбърква се разтвора с
помощта на ниско оборотен миксер (400-600 об/мин.) докато въздушните
мехурчета изчезнат и се получи хомогенна смес. Разтворът, който се е
втвърдил, не трябва да се използва отново, поради изтеклото
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функционално време. Хидроизалацията се нанася на два слоя. След 48 часа,
след проектното пълно изсъхване се нанася латекса или облицовката с
фаянсови плочи.
АЛЛ АЛСИ - гипсова шпакловка с перлнт - Гипсова мазилка за полагане
върху газобетон, открит бетон, аеро-бетон, тухлени и таванени
повърхности. Поради химическия си състав продуктът не развива
бактерии, мухъл или плесен. Поради съдържанието на вода продуктът е
незапалим и невъзпламеняем. Малката му фракция позволява равномерна
попиваемост. Притежава ниска топлопроводимост. Балансира нивото на
влагата в помещението, осигурява „дишане” на материала. Дългото време
за обработване на мазилката дава възможност за оптимизиране на
трудовия процес и по- нисък разход на работна сила. Температурата в
помещението за полагане трябва да бъде мин. +5°С. Повърхността да бъде
почистена от прах, мазни петна и др. Ако преди полагането на мазилката
повърхността е суха и топла, да се навлажни. Мрежа за мазилка да се
полага на местата, които свързват различните материали. Гладките
повърхности трябва да бъдат загрубени преди да се полага мазилката или
предварително да се обработят с материал, който да осигури по-лесното
залепване на мазилката към повърхността.
Шпакловачна Смес BK-GletEx Premium - Интериорна дебелослойна бяла
циментова шпакловка за ръчно нанасяне върху предварително грундирани с
ВК-грунд стари мазилки и бетонни повърхности. Поради възможността за
прилагане на по-дебели слоеве, тази смес е много подходяща за изглаждане
на грубите стени, които вече са били третирани с вароциментни, варови, и
гипсо-варови мазилки, както и бетонни стени и гипсокартонени плоскости.
Общата дебелина е до 6 мм. Повърхността, върху която се нанася грундът
трябва да бъде твърда, чиста и суха, без мазни петна и т.н. Подходящи са
следните повърхности: вароциментова и гипсоциментова мазилка, бетонни
повърхности ( най-малко на един месец), фиброциментни и гипсокартонени
плоскости, както и повърхности върху които има нанесени неразтворими
дисперсни бои, които са се наслоили. Основата да се изчисти от праха
преди нанасяне. Сместа се получава чрез бавно прибавяне на прахообразния
продукт и приблизително 36% вода (приблизително 9 л вода за 25 кг
шпакловка или около 1,9 л вода за 5 кг шпакловка), с непрекъснато
разбъркване с електрическа бъркалка докаго сместа се овлажни
равномерно и се хомогененизира. След това се оставя за 10 минути и
отново се смесва и ако е необходимо се добавя малко вода. за да се получи
подходящата консистенция. При полагане на хидроизолационната
шпакловка във влажните участъци ще работят 4 шпакловчици за 10 дни.
След което ще се изпълни цялостна финна шпакловка на помещението от 4
шпакловчици за още 10 дни. Предвижда се застъпване на работата на
двете групи за да се намали срока на ремонтните дейности.
Фаянова облицовка -Основната част от вътрешните преградни стени са
облицовани с фаянсови плочи 15/15, които в следствие на влагата са
счупени и отлепени. При ремонтните работи се предвижда да се
демонтират всички участъци с компрометирана облицовка и да се
подмянят с нови. За целта се предвиждат следните видове дейности:
Демонтаж на фаянсова облицовка. Разрушената фаянсовата облицовка да
се изреже с ъглошлайф. След което се демонтират счупените и отлепени
плочки. Очукват се и лепилото и мазилката до достигането на здрава
основа. Премахване на всички стари тръби, смесителни батерии, подови
сифони в и т.н. За изпълнението на тази дейност ще се използва къртач,
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чукове и шила. Демонтажа на фаянсовата облицовка се предвижда да се
извърши от 3 работници за 4 дни
- Фаянсова облицовкa -При ремонта на помещението за кухня и санитарните
помещения не е предвиден цялостен демонтаж на съществуващата
фаянсова облицовка а частичен, т.е. участъците в който облицовката е
разрушена от влагата в стените. Поради тази причина при определяне на
участъка, който ще се облицова плочките трябва да са демонтирани така,
че да се поставят цели плочки и да не се нарушава симетрията на
стената. Ще се започне от това ниво с цяла плочка отгоре надолу, така че
изрезките да са най-долу. Ако няма такова ниво ще се започне с цяла плочка
отдолу и завърши с цяла отгоре. Ако плочките стигат до тавана - ще се
оставят рязаните плочки да граничат с него и ще се започне с цяла плочка
отдолу нагоре. След като се определи точката, от която ще започнете по
височина, ще се определи и тази от която ще започнете полагането по
ширина. Ще се започва винаги с цели плочки от най-видимата страна на
стената и завършвайки на отсрещната с рязаните парчета. При наличие
на външен ъгъл - ще се започне полагането с цели плочки от него. Ще се
доставят фаянсови плочи идентични с тези, които са използвани към
момента 15/15 бели производство на КАЙ ГРУП. Фугирането е
изключително важен етап от полагането на плочки. Избрали сме такава
фугираща смес, която ще гарантира чистота и хигиеничност на
облицовка. За фугите в банята и кухненските помещения ще използваме
еластична и хидрофобна ФУГИРАЩИ СМЕСИ ТЕРАФЛЕКС. Благодарение
на хидрофобният ефект водните капки се задържат върху повърхността и
не попиват в структурата на фугата. Така се предотвратява развитието
на микроорганизми и фугите остават чисти за да отговарят помещенията
на всички изисквания на стандарта НАССР. Разбъркана се добре сместа с
миксер на бавни обороти до получаването на еднакъв, хомогенен цвят. След
като се отстранят всички кръстчета за фуги и почистите добре самите
фуги и плочки от всички остатъци от лепило - се навлажняват фугите
леко с мокра гъба без да се запълвате с вода. С диагонални движения се
нанася фугиращата смес под наклон 45° спрямо плочките. Ще се използва
гумена маламашка за по-равномерното разпределение на фугиращата смес.
След това се отстранява остатъка от сместа - отново с диагонално
движение този път при наклон от 90° на маламашката спрямо
повърхността. След като фугиращата смес започне леко да изсъхва - ще се
почисти повърхността и ще се оформи фугата с леко навлажнена гъба.
Финалното почистване ще се направи с мек парцал. При предвиждане на
ремонтните работи е заложено цялостно почистване и на годните са
употреба облицовки от фаянс и наново фугирането им. За тази дейност
сме определили да работят 2 работника в рамките на 5 дни.
 Полагане на латекс двукратно по шпакловани стени и тавани.
 Ще се нанасят два, максимум три пласта боя, в зависимост от
покривността й. Ще се започне от ъглите, където боята се нанася с
четка, а за стените ще се използва валяк с къс косъм, като боята се нанася
първо вертикално, без натиск, а след това хоризонтално. Завършва се с
вертикално нанасяне отдолу нагоре. При нанасянето на първия слой боята
ще се разреди с 5 до 10% вода. За нанасянето на латексовата боя по
ъглите и връзката с фаянсовата облицовка ще се ползват четки с
конусовидни влакна, т.е. с по-широка основа, изтъняващи по дължината и с
остър връх. Това осигурява необходимата гъвкавост. За стените и
таваните /големите площи/ ще се използват валяните или т.нар “мечета”.
При изпълнение на поръчката ще използваме силиконов латекс Фавори 42

Висококачествен акрилен латекс, предназначен за интериор. Той има
висока покривност, изключително бял е и е с добра паропропускливост.
Използва се за декоративна защита на вътрешните стени и тавани в
жилищни, бизнес и обществени обекти, както и места, където нуждата
от редовно почистване на повърхности е най-голяма. Повърхностите,
боядисани с него, са устойчиви на намокряне. Латексът е екологично
издържан, не е вреден за човешкото здраве или за околната среда. Не
съдържа органични разтворители. При изпълнение на тази операция ще
участват екип от 6 бояджии за 15 работни дни.
 Интериорни Врати- Интериорните врати в помещенията са пресовани
/шпервани. Част от тях не подлежат на реконструкция и ще се
демонтират и заменят с нови такива а за останалите е предвидено да се
боядисат с блажна боя. Екип от двама дърводелци ще извършат работата
по демонтаж да негодните врати за един ден и монтажа на новите за два
дни. Те също така ще реконструират и останалите врати в помещенията
за три дни. Старите врати преди боядисването ще се китоват с нишков
кит по нарушените повърхности, ще се изкурят, след което ще се нанесе
бяла блажна боя на две ръце. Ще се използва алкидна блажна боя Casa Bella
на Оргахим, продукт на основата на органични разтворители и свързващо
вещество - алкидни смоли.
 Прозорци -Предвидена е подмяна на старата дограма с нови ПВЦ празорци
със стъклопакет с външно нискоемисийно стъкло с U.1,7 W/mK. За целта
ще се демонтират старите прозорци от 1 работник за един ден и ще се
доставят нови такива, които да отговарят за заложените от
инвеститора изисквания. Прозорците ще са с размери 285/120 и врата
75/200. Монтажа им ще се изпълни от 1 работник в рамките на един ден.
След което ще се оформи / обърне мазилката от вътрешната страна на
помещението и оформи каменната облицовка от външната страна.
Предвидено е при оформяне на прозорците да участват I работника за 2
дни. Закрепването на дограмите към зида единствено чрез пяна, лепило и др
подобни материали е недопустимо. Правилният избор на закрепващи
средства се определя на първо място от възникващите натоварвания. За
закрепване се използват стандартни дюбели, винтове или котви, като се
спазват зададените от производителя отстояния по оста и ръбовете в
зависимост от строителния материал . Препоръчително е винтовете да се
навиват с винтоверти с регулируем момент, както и комбинация от
подложка и закрепващ елемент. Разстоянието между дюбелите не бива да
възлиза на повече от 70 см. Отстоянието на дюбела от заваръчни шевове,
ъгли и неподвижни делители трябва да бъде най-малко 15 см за бели
профили и 20 см за цветни профили. Входните врати са подложени — на
по-силни динамични натоварвания, поради това към нормалните за един
прозорец точки на закрепване трябва да бъдат добавени допълнителни.
Контролът по правилното изпълнение е на техн. ръководител.
Задължително е спазването на инструкциите за безопасност.
 Доставка и монтаж на желязна конструкция за платформа Технологичния
проект изисква доставка на платформи , чрез които да се обслужват
входа и изхода на храните. Същите ще бъдат заготвени по детайл от
проектанта и монтирани от 2 работника за два дни. Желязната
конструкция ще се грундира и боядиса с бял авто-емайл лак на Dekorator,
които има отлична резливост и сцепление с повърхностите. Покритието
осигурява дълготрайна защита, устойчивост на влага, бензини, механични
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въздействия и атмосферни влияния. Притежава устойчивост на триене и
миене с почистващи препарати
 Подмяна и ремонт на вертикални водопроводни и канализационни щрангове.
Предвидена е подмяна на вертикалните водопроводни щрангове на мивките
ф50 идващи от горните етажи, вертикалните канализационни щрангове
ф200 в санитарните помещения и чугунените тръби на дъждоприемните
решетки от терасата върху покрива на помещението. За целта ще се
извърши демонтаж на вертикалните щрангове от 2 работника за два дни.
Ще се монтират нови ПВЦ тръби ф50 към съществуващата водопрободна
инсталация от горните етажи. Вертикалните отводни клонове в
санитарните възли - 2бр. ще се изпълнят от ПВЦ тръби ф 110. За ревизия
ще се направят вътрешни отвори, в които връзките са с фасонни части.
Ще се подменят и вертикалните щрангове идващи от дъждоприемните
решетки и покрива. В тази операция ще участват 2 работника за срок от 5
работни дни. Ще се използват тръби и фитинг производство на фирма
„ПЛАСТЕК”.
Демонтаж и монтаж на санитарно обзавеждане. Предвидено е да се подменят
тоалетните мивки, клозетните седала и смесителните батерии в санитарните
помещения. Монтажните и демонтажни работи ще се извършат от един
работник за 4 дни. Ще се използват продукти на завод Видима Идеал.
Демонтаж на подови сифони. Предвидено е да се подменят всички подови
сифони в кухненските помещения. За тази дейност и съпътстващите и операции
сме заложили в календарния график да работи 1 работник за 3 дни. Изпитване
на водопроводна и канализационна мрежа. След приключване на ремонта на
водопроводната и канализационна инсталация ще се направи хидравлична проба
за проверка на евентуални течове.
 Шлайфане на мозайка. Преди процеса на шлайфане, се проверява за
пукнатини, разкъртвания фуги. Дефектиралите участъци се ремонтират.
След което се шлайфа с мозаечна машина. Процеса представлява машинно
отнемане с помощта на абразивни каменни дискове на част от горния слой
на настилката. Тъй като мозайката е с дълбоко дълбочинно замърсяване се
налага да се отнеме поне 2мм.
 Електро инсталация- В следствие на влагата металните осветителни
тела са корозирали и негодни за употреба. Ел таблата са морално
остарели. кабелите и предпазителите са изгорели и са опасни и негодни за
употреба. Електо-инсталацията е разрушена, опасна и негодна за
експлоатация. При ремонтните работи се предвижда изграждането на
нова ел. инсталация за осветлението и контактите, която ще минава по
тавана в ПВЦ канали. Ще се доставят и монтират нови енергоспестяващи
лед лампи 2x36.На всички изходи от помещението и складовете ще се
монтира аварийно осветление EXIT. Ще се монтира метална скара с капак,
на 50-60см под нивото на тавана, върху която ще се прекарат
захранващите силови кабели за фурните и печките. Ел. таблата ще се
преоборудват с нова апаратура, която да отговарят на изискванията на
Възложителя. За цялостната реконструкция на ел. инсталацията
предвиждаме да участва бригада от 4 електро монтажници и да
извършат работата за 25 работни дни.
 Отопление и вентилация. В проекта е предвидено премахване /демонтаж/
на старите кухненски смукатели, както и изгорелите двигатели. Преди
започване на демонтажите работи е задължително да бъдат съставени
необходимите
протоколи
и
актове
съгласно
Наредба
№3
(ДВ.бр.72/2003г.).Преди започване на демонтажа на електромотора е
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необходимо да се изключи ел. захранването му, товари се на транспортна
количка и се изнася извън помещението на определените места за
превозване до ремонтната работилница на фирмата. Старите смукатели
се пренасят до посоченото от Възложителя места.
- Отоплителна инсталация. Предвидено е подвързване на съществуващите
отоплителни тела към тръбната разводка на отоплителната система
чрез спирателна арматура.
- Вентилационна инсталация: Предвидено е подмяна на мрежестите
решетки и кухненските смукатели, както и направата на нови връзки към
съществуващите въздуховоди. При ремонта и възстановяването на
отоплението и вентилацията ще участват 2 монтажника за 12 дни
работни
 Технология на основните видове работи при ремонта и отводняване на стените
около Кухнята и терасата над нея.
- Циментови замазки. Преди полагането на цименто-пясъчния разтвор
бетонната повърхност се очуква, почиства се много добре от
строителни отпадъци, измита се и се измива с вода. Стените се
облепват с полиетилен на ниво до 30mm от пода за предпазване от
изпръскване вследствие шприцоването и хоризонталното придвижване на
разтвора по бетонната повърхност. Извършва се предварителна
нивелация на подовете, като до касата на всяка врата върху стената или
на самата каса се нанася маркировка, гарантираща сигурното определяне
нивото на готовата замазка. Препоръчва се тази маркировка да бъде на
разстояние 150 cm от желаната повърхност на готовата замазка. При
определяне нивото на готовата замазка се допускат разлики в
зададените коти не повече от ± 3 mm. Нивата на замазката се определят
в зависимост от вида на настилката, заявена от клиента или съгласно
работния проект. Добре почистената и изметена повърхност се намокря
обилно с вода - двукратно на интервал от 30 минути с цел
водонасищането и, като не се допуска образуването на локви. Това се
извършва с маркуч, включен във водна инсталация или от варели с вода,
разнесени по етажите на стълбищната клетка, шприцова се с циментов
разтвор. Преди полагането на замазката се уплътняват всички отвори и
процепи с цименто-пясъчни разтвори, приглаждат се достъпите на
монтажни и инсталационни отвори, а така също и до вратите на
стълбищните площадки, когато условията налагат това. Забърква се
нужното количество цименто-пясъчен разтвор по рецепта съгласно
проекта или указания от техническия ръководител, пренася се ръчно до
място полагането му, полага се, заглажда се и се изпердашва до
получаване на гладка хоризонтална повърхност
- Демонтаж и монтаж на облицовка и настилка от камък. Демонтаж на
разрушените каменни плочи се извършва като се отстраняват на части.
Свалянето на материал става послойно за всеки каменен фрагмент до
достигане на здрава структура от зидарията. Технологично това ще се
извърши с направа на разрези с дълбочина 4-5см и на 2-Зсм един от друг.
Разрезите ще се правят с ъглошлайф, а изчукването на парчетата ще се
извършва ръчно. Отнемане на слоеве се осъществява няколкократно до
достигане на здрава повърхност или дълбочина поне 5 см. Работи се
последователно върху облицовъчните и настилъчните плочи отгоре
надолу и в посока от края на тротоара към сградата. Монтажът на
новите облицовъчни плочи става отново последователно във височина
отдолу- нагоре. Към оригиналната зидария със стоманени анкери се
монтира стоманена мрежа Ф5, стомана В500 на квадрати 10/10см.
45

Закрепването на новите предварително изготвени каменни площи да се
извърши със скоби от медна тел Ф8. Местата на закрепване на
елементите са строго индивидуални и се прецизират на място.
Монтират се на фуга 3-5см от основата, за да се осигури възможност за
запълване на луфта със слепващ материал. Замонолитването се извършва
с разтвори от полимерен цимент, епоксидни смоли или лепилни смеси на
циментова основа с фибри. Монтажа на новата настилка се
осъществява като плочите се полагат върху предварително разстлан
цименто-пясъчен разтвор. Плочите се причукват с чук, докато потънат
до необходимото ни-во, а то се контролира чрез дълъг алуминиев мастар.
Нивото на настилката се определя предварително по най-високите точки
на основата, като временно се залепват реперни плочки, по които се определя нивото на останалите. Разполагането на отделните плочи се
съобразява с формата и големината им с оглед помежду им да не
остават прекомерно широки фуги. За краищата на настилката се подбират плочи с равни кантове. Те може да се оформят чрез очукване (при
пясъчниците) или чрез рязане. Докато е още пресен, избилият над
повърхността на настилката циментов разтвор внимателно да се
отстранява, за да може впоследствие фугите равномерно да се запълнят.
След ден-два настилката се фугира, като фугите се запълват с по-рядък
цименто-пясъчен разтвор (1:2), който внимателно се налива с канче с
човка. След още два дни, където е необходимо, излишният разтвор се
отстранява, а фугите се заглаждат с телена. четка
- Безшевна хидроизолация. Основата за полагане трябва да бъде
здрава, равна, суха, без прах, без замърсявания от масло. Основата
се грундира с . "ISOFLEX GRUNB" "ISOFLEX GRUND" може да се
нанася при "температури от +5°С до +35°С с четка, валяк или
машина за пръскане. Грундът трябва да се нанася в такава
концентрация и количество, че изцяло да попие в основата, без да
образува повърхностно покритие. Нанесеният грунд изсъхва за 1-2
часа след полагането му при 20°С.При работа с ’’ISOFLEX GRUNB"
не се допуска:
- смесване на грунда с други видове грундове
- нанасяне на грунда върху огрети от слънце стени при температури над
30°С
- нанасяне на грунда върху мокри или обледенени повърхности
 Ремонт и изолиране на източна стена. Източната фасада е полувкопана и
граничи с път. Тротоара, който опира до фасадата и е компроментиран,
водосточните тръби са разкъртени и върху него свободно текат водите от
тръбите. По цялата източна стена има влага на около 1,00 метър.
Дъждоприемните решетки са изкъртени и без дъно. При изпълнение на
поръчката е предвидено да се ремонтира тротоара на източната фасада, като
се демонтира, който е изграден от настилка с ивайловградски камък и старата
замазка, да се направи нова замазка, холкер към стената на сградата, безшевна
хидроизолация и отново да се възстанови настилката. Да се подменят
водосточните тръби и казанчета с нови с PVC покритие. Да се изведат
водосточните тръби до дъждоприемната шахта.
 При ремонта на дъждоприемната шахта ще се извършат следните видов
работи. Демонтаж на решетките и основите им. разкъртване на дъното и
възстановяването му. Направа на ново корито на дъждоприемната шахта.
Разбиване на пропадналата асфалтова настилка около решетките и направа
на нова армирана бетонова и асфалтова настилки. По ремонта и изолирането
на източната стена ще работи екип от 3 работника за 19 дни.
46

 Ремонт и изолиране - тераса над кухня. Предвижда се демонтаж изцяло на
дъждоприемната решетка, която е 43,00м, разбиване на бетона и оформене
на ново дъно с наклон към воронките на вертикалните щрангове ка
канализацията, които минават вътре в помещението. Новото дъно и стени
на коритото се импрегнира с импрегнатор за бетон. Ще се използва
силиконов импрегнатор за камък и бетон Боросил на BAUHAUSE, който
прониква дълбоко в капилярите на основата , образува в дълбочина устойчива
на влага преграда и е подходящ за алкални и основни повърхности.
Демонтират се медните улуци 21,00м и медни казанчета Юбр, като на тяхно
място
се
монтират
нови
такива
с
полиестерно
покритие.
Компроментираните медни корита 96,00м , които отвеждат дъждовните
води от покрива на цялата сграда се проверяват за течове, отстраняват се
същите и се почистват. По ремонта и изолирането на терасата над кухнята
ще работи екип от 3 работника за 12 работни дни.
 Ремонт и изолирани на северна стена. Разбива се пропадналата асфалтова
настилка 15,00м2, като след оформяна на леглото се излива нова бетонова
армирана настилка. Предвидени са ремонт на 2бр външни съществуващи
шахти като за целта се използва ВОМА за почистване и отпушване. В
същите ще се направи нова замазка и дъно. Изкопаване и направа на нова
отводнителна решетка перпендикулярна на платното, като същата се
включва към една от съществуващите шахти. При ремонта на „английския
двор” са предвидени: почистване на дъното, направа нова пердашена замазка
и на безшевна хидроизолация „течна гума”, както на дъното така и около
решетките с прилежащите им холкери. Замазка се прави и около решетките
за повдигане на нивото. Всички нови и видими бетонови и видими бетонови
повърхности се импрегнират със силиконов импрегнатор за бетон Боросил.
Изкърпва се стената с облицовка от каменни плочи до пропадналия участък.
По ремонта и изолирането на северната стена ще работи екип от 3
работника за 12 работни дни.
o Почистване на обекта и извозване на строителните отпадъци.
Строителните отпадъци ще се изнасят периодично с ръчно с кофи до
специално доставените контейнери в района на обекта. Същите
своевременно ще се извозват до депото за отпадъци на Община
Смолян - Теклен Дол.
o Контрол по изпълнение на отделните видове СМР: По видове СМР в
Правилника за изпълнение и приемане на съответния вид работа са
посочени техническите изисквания и допустими отклонения въз
основа на което се извършва оценяване на качеството им.Контролът
на отделните видове работи се провежда от техническите
ръководители на обекта, при изпълнение на съответния вид
технологична операция, като резултатите се отразяват в Карта за
операционен контрол на СМР. Контролът на качеството на
изпълнение на отделните етапи от строителството на даден обект
(текущо приемане) се осъществява чрез контролни измервания,
приемане на завършени видове СМР, конструктивни елементи и др. е:
Вътрешен - в тази дейност участват техническите ръководители
и/или бригадирите при приемане и предаване на отделните етапи
завършени строителни и монтажни работи. След изпълнението на
отделните етапи се съставят приемо-предавателни протоколи
между изпълнителя и възложителя за приемане и предаване на
извършените строителни и монтажни работи и оценка за
съответствие с изискванията и качеството.
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 Организация и мобилизация Човешки ресурс за изпълнение на поръчката
- Квалифициран състав за обекта се предвиждат следните
квалифицирани експерти, отговарящи на изискванията на Възложителя.
Всички лица, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на
поръчката, притежават изискуемите от Възложителя: професионален
опит и техническа и/или специфична квалификация, доказана чрез
дипломи, свидетелства и/или удостоверения.
o Инженерно-технически състав:
Ръководител на строежа
Технически ръководител
Отговорник за контрола на качеството
Длъжностно лице по безопасност и здраве
 В табличен вид са показани отговорностите на ръководния персонал както по
отношение на изпълнението на самите задачи, така и във връзка с
отговорностите по управлението, координацията и отчетността пред
Възложителя.
 Ръководител на строежа
- Ръководи всички етапи на изпълнение на СМР
- Носи отговорност за цялостното изпълнение на Договора
- Оказва логистична подкрепа, като следи и отговаря за своевременните заявки
и доставки на материали, машини и инструменти, инвентарни пособия и
готови изделия на обекта
- Осъществява комуникация и връзка с Възложителя
- Отговаря за организиране на работни срещи и докладване пред Възложителя
- Управлява и координира дейностите по двата подобекта, като ръководи и
координира действията на техническите ръководители по отделните части
и разпределя работата между работните групи
- Носи цялостна отговорност за съответствието на изпълнените СМР с
проектите
- Осигурява персонал, техника и ресурси за изпълнението на СМР
- Съгласува изпълнението на възложените дейности с Възложителя
- Носи цялостна отговорност за съответствието на вложените строителни
продукти с изискванията на Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и
останалото приложимо законодателство
- Носи отговорност за оптималността и достатъчната прецизност и
качество на изпълнените СМР
- Отговаря пряко за воденето на документацията, свързана с процеса на
изграждане на обекта
- Следи за точното спазване на работния проект, предоставен му от
Възложителя
- Следи за изпълнение на времевия график за извършване строителството на
обекта.
 Гарантира, че:
- подходящите ресурси са налични за обекта и ще гарантира най доброто качество за Възложителя.
- че паричния поток и отчетите свързани с тях ще бъдат според
процедурите на Възложителя.
- че изпълнението на СМР отговаря на спецификациите на проекта;
- че ще присъства на работната площадка за да гарантира че проекта
се изпълнява според графика за изпълнение;
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-

че изпълнението и поддържането за програмата за контрол на
качеството на изпълнителя е факт
че всички ресурси са с качеството и изискване от проекта и че всички
работи се изпълняват съгласно нуждите на проекта;
че площадката е поддържана и всички мерки по опазване на околната
среда и безопасни условия на труд са осигурени;
че всички работи се поддържат в безопасност и се изпълняват по
спецификациите на обекта.



Технически ръководител
- Осъществява непосредственото оперативно-стопанско, техническо и
административно ръководство на строителния обект;
- Подробно проучва ПСД и работните чертежи; участвува \в)
разработването на РПОИС;
- Упражнява контрол на строителната площадка; преглежда и предава
работните проекти на изпълнителите;
- Следи за точното спазване на работните проекти
- Ръководи и координира действията на строителните работници,
съгласно нарежданията на ръководителя на обекта
- Отговаря за изпълнението на времевия график и за извършване на
строителните работи по част АС в срок
- Следи и информира Ръководителя на обекта за нуждата от доставка
на материали, изправността на машините, нужни за извършване на
СМР по част АС.
- Своевременно съставя актове на всички извършени работи и съставя
нови актове на коригирани и впоследствие признати работи от
инвеститора;
- Проверява калкулациите и парафира всички фактури за извършени
услуги, получени материали, ползувана механизация и др.;
- Изготвя и подписва нормираните планови задания, акордни наряди и
др.; Подготвя заявките за материали, механизация, работна ръка
- Контролира спазване на мерките за опазване на околната среда и
безопасни условия на труд.
- Техническият ръководител е на пряко подчинение на Ръководителя на
строеж
 Отговорник контрола качеството
- Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ
, контрол по спазване на управление на документи и записи,
- Осъществява технически контрол на качеството на влаганите
материали в строителния обект,
- Извършва контрол върху качественото изпълнение на строително
монтажните работи на обекта,
- Отговаря за правилното съхранение на строителните материална
обекта,
- Докладва директно на Ръководителя на обекта за въпроси свързани с
контрола на качеството.
- Той ще има едновременно правото и задължението да прекрати
извършването на строително монтажните работи за които прецени
че не се спазват спецификациите от проекта.
- Проследява за строителни пропуски и навременно да предприема
коригиращи действия;
- Осъществява непосредствена връзка
с Техническите ръководители;
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Осъществява непосредствена връзка
с доставчици и производители;
Носи отговорност за качеството на влаганите материали и
съответствието им със законодателството;
- Събира набор от документи, необходими за приемането на обекта сертификати, декларации за съответствие, протоколи по ЗУТ и др.;
Изготвя препоръки за организация изпълнението ;
- Отговаря за представяне на мерки, касаещи качеството на
изпълнените СМР;
- Информира Ръководителя на строежа за всички потенц: проблеми,
възникнали в хода на изпълнението на СМР ;
- Упражнява контрол на строителната площадка производителите на
материалите и продуктите;
- Същият е на пряко подчинение на Ръководителя на строеж;
 Длъжностно лице
по безопасност и здраве:
- Да организира, контролира и координира дейностите за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд на обекта, да гарантира че
всички работи се подържат съгласно ЗБУТ и съгласно политиката на
фирмата за безопасни условия на труд Да изготвя оценки и становища
относно възможните рискове за здравето на работниците при
изпълнение на СМР;
- Да изготвя аварийни планове за действия при извънредни ситуации на
обекта,
- Да контролира спазването на нормативните актове и изпълнението на
задълженията по ЗБУТ от строителните работници на обекта,
- При констатиране на опасност за живота и здравето на хората, да
информира ръководителя на обекта и съвместно да вземат мерки за
отстраняване на опасността,
- Да следи да не се създават предпоставки за трудови злополуки,
- Да извършва първоначален инструктаж на работещите на обекта за
спазване на ЗБУТ и раздава необходимите материали-каски,
специфично облекло и др.
- При станала трудова злополука да извършва необходимите действия за
отразяването на злополуката и изясняване на обстоятелствата, при
които е станала.
- Той е на пряко подчинение на Ръководителя на обекта.
- Има право да налага наказания на персонала на Изпълнителя, при
установени не спазвания на мерките по безопасни условия на труд.
Следи за спазването на нормативните изисквания по ЗБУТ за
служителите на дружеството;
- Създава условия за безопасни и здравословни условия на труд на
работниците;
- Недопуска лица без необходимата медицинска годност и без
необходимата квалификация предварителен инструктаж да
изпълняват СМР;
- Следи за изправността, обезопасяването и правилната експлоатация
на стр. машини, механизми, инструменти, инвентарни скелета и др.
Подредеността и чистотата на стр. площадка, проходите, подходите
и работните места
- Координира дейностите при изпълнението на различните видове
работи от различните бригади
- Следи за правилното складиране и съхраняване на строителните
материали, заготовки и полуфабрикати
-
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Осигуряване и поддържане в изправност на противопожарното табло
и пожарогасителите, на преносима аптечка с медикаменти,
превързочни материали и средства за първа помощ;
- Своевременното обезопасяване на опасните зони-изкопи, ел.проводи,
машини, отвори и др.
- Провежда начален и периодичен инструктаж на работниците според
правилниците
o Извън изброените по-горе ръководни експерти, на базата на нашия опит и
след изготвянето на нашите разчети и линеен план-график, ние предлагаме,
че за изпълнението на поръчката на строителната площадка ще работят
максимално 17 работника, който притежават поне една от следните
специалности за специализираните видове работи:
Специалности:
- Дърводелци - 2 бр.
- Шпакловчик/бояджия – 6 бр.
- Каменар — 1 бр.
- Фаянсаджия – 3 бр.
- Електро монтажник - 4 бр.
- Монтажник - 2бр.
 При необходимост може да прехвърляме квалифицирана работна ръка от други
обекти на дружеството.
 Участникът е в табличен вид е представил списък на техническото оборудване
за изпълнение на поръчката.
 Строителна механизация
- Офис - фургон - 1 бр.
 Автотранспорт
- Товарен автомобил Мерцедес
- Товарен автомобил Форд
 Специфична строителна техника, изискваща се за избраната технология
- Скеле-400м2
- Ъглошлайф БОШ - 3 бр.
- Хилти - къртач - 2 бр.
- Машина за рязане на камък - 1 бр.
- Перфоратор - 4 бр.
- Винтоверт - 4бр.
- Ударна бормашина GSB 18-2 RE - 2 бр.
- Заваръчен апарат /електрожен/ - 1 бр.
- Нивелир - 1 бр.
- Куфар к-т FUSIO 830 W мини син БУ /машина за заваряване на
водопроводни тръби/
- Горелка - 1 бр.
- Виброрейка - 1 бр.
- Машина Schlebach-1бр.
- Абкант с дължина и разкрой на листов материал - бл/м - 1 бр.
- Машина за изработка на 5 инчов безшевен олук - 1 бр.
- Машина за изработка на водосточни тръби ф 100 - 1 бр.
- Пневматичен пистолет BE А - 1 бр.
- Машина за рязане на плочки - 2бр
- Машина за търкана на мозайка - 1бр.
 Материали, които ще се използват при изпълнение на поръчката:
o Общи положения:
Всички материали, които ще се влагат при изпълнение на поръчката
отговарят на европейските и българските стандарти за качество,
-

51

като за целта се прилагат към офертата сертификати и декларации
за съответствие.
Съответствието на строителния продукт се удостоверява с:
- Декларация за съответствие от производителя или от кегоз
представител, когато той разполага със система за
производствен контрол, която гарантира, че производството
отговаря на съответните технически спецификации;
- Декларация за съответствие на строителния продукт от
производителя или от негов представител въз основа на
одобрен доклад от проверка на избрания от производителя и
ефективно прилаган модел на система по качество или
сертификат на системата за производствен контрол;
- Декларация за съответствие на строителния продукт от
производителя или от негов представител въз основа на
сертификат за съответствие на продукта.
За изпълнението на горните е необходимо производителят да поддържа
документирана система по качество съобразно избрания модел по
серията стандарти ISO 9001:2005. Декларацията дава основание на
производителя или на негов представител да постави маркировката за
съответствие със съществените изисквания върху продукта, на етикета,
на опаковката или на придружаващата го документация
 Основни материали, предвидени за влагане в строежа
Всички заложени материали ще отговарят на всички стандарти в
Република България и Европейския съюз, като ще притежават
сертификати за качество и декларации за съответствие.
Качеството на строителната дейност, може да се гарантира чрез
няколко аспекта:
o Контрол качеството на влаганите материали;
- Контрол при изпълнение на строително-монтажните
дейности,
съблюдавайки
спазването
на
проекта,
нормативните изисквания и техническите норми и
спецификации;
- Съблюдаване за спазването на системите за управление на
качеството / EN ISO 9001/; системи за управление на
околната среда /ISO 14001/, системи за управление на
здравето и безопасността при работа /ISO 18001/;
- Контрол от страна на Възложителя; авторски надзор и
Независим строителен надзор по изпълнението на проекта.
- Организацията на контрола на качеството. Изпълнителят
ще организира и провежда непрекъснат контрол за
осигуряване на изискващото се в проекта, Техническата
спецификация и меродавните норми и стандарти качество на
изпълнение на СМР. Контролът на качеството ще обхваща
всички фази на работите:
- Избор на материали
- Доставка на материали
- Изпълнение на СМР
o Вложените материали ще отговарят на Наредба за съществените
изисквания към строежите и оценяване на съответствието на
строителните продукти (ДВ, бр. 106/2006г.). Съответствието ще
се установява по реда на същата Наредба. Участникът ще
приложи действена система за контрол на качеството чрез
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изградена Система за осигуряване на качеството, която обхваща
посочените фази.
o Качество
Постигане на високо ниво и конкурентоспособност на
строителните продукти, чрез:
- Производство и доставка на качествени строителни
продукти;
- Изпълнение на СМР в съответствие с Изискванията на
Възложителя и съответните нормативни изисквания
- Провеждане на всички необходими изпитвания в процеса на
изпълнението. Спазване изискванията на Възложителя и на
Системата по качество Системата по качеството както и
международните стандарти и добрите международни
практики придобиване на специфични умения и опит
o Качество на доставките- преди доставката на материалите,
Изпълнителят ще направи необходимите проверки и съгласувания за
гарантиране на качествените изисквания, заложени в Техническата
спецификация и проекта.
- При приемането от доставчика ще се прави проверка за:
Сертификат за съответствие на производителя;
Проверка на характеристика;
Проверка на маркировка;
 Методи за осъществяване на комуникация с възложителя, координация и
съгласуване на дейности.
o При настоящия проект организационната структура на екипа е от
линеен тип, което предплата лесна комуникация в рамките на целия
екип. Това дава възможност за дискусия по проблеми по проекта и
достъп до информация.
o Положителните страни на този вид структура са следните:
- Тя е опростена и съобразена с изискванията на дейността
- Състава на специалностите с ръководни функции е
оптимален и нормалния управленски процес не се
затормозява
- Формата на управление, както и експертите които я
реализират позволява да се вземат бързо и оперативно
ръководни решения
- Организационната структура на управление способства за
създаване на благоприятен климат при взаимоотношенията
в екипа.
- Начело на екипа стои Ръководител на обекта, чиято
квалификация и професионален опит отговаря на
изискванията на поръчката. Под прякото ръководство са
ключовите експерти, както е показано на структурата.
Взаимодействието с възложителя се осъществява от
ръководителя на обекта респективно управата на
дружеството.
 Процедури за взаимодействие, контрол и субординация между Възложителя и
екипа на Изпълнителя:
- Начина на планиране - веднага след подписване на договора експертите
ще запознаят с допълнителната информация, документи и материали
целият екип.
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Строго спазване на йерархическата структура - както при
разпределение на задачите, така и при тяхното изпълнение
/включително контрола върху изпълнението/.
Методи на изпълнение - след като всеки един от специалистите в екипа
е запознат с конкретните задачи и отговорности, се престъпва към
същинското изпълнение на отделните дейности по договора. Ще се
спазват стриктно инструкциите определени в предходните етапи,
както и организацията на работата, пряко влияеща върху точното и
навременно изпълнение на поръчката съобразно линейния план график.
Готовност - участника ще на разположение на Възложителя за
активна комуникация при възникнала необходимост от промени и
оказване на помощ по време на изпълнение на всяка идна от
предвидените дейности
Контрол - по време на целият период на изпълнение на дейностите по
договора, ръководителят упражнява непрекъснат контрол върху
работата на целия екип, ангажиран с изпълнението на поръчката и
следи за правилното, законосъобразно и точно изпълнение на
отделните задачи.
Спазване на нормативната уредба - при изпълнение на всички
дейности, участника ще спазва стриктно разпоредбите на
действащото
законодателство,
включително
приложимите
изисквания на Възложителя.
В случай, че бъдем избрани за Изпълнител, ще осъществим
изпълнението на задължението си на посочения идеен подход и
произтичащите от прилагането му решения, базирайки се на следните
механизми, основни процедури и схеми на взаимодействие с
Възложителя:
Сътрудничество — всички изложени фактори са от съществено
значение, но реализирането на работата по договора в сътрудничество
с Възложителя е от критична важност. Установяването на работни
контакти с Възложителя, поддържане на постоянна обратна връзка и
периодично докладване и обсъждане на разработките, използване и
реализацията на дейностите по договора са от изключителна
важност. Това аргументира сътрудничеството като задължително
условие, резултатите от дейностите на участника да отговарят
пълно и адекватно на реалните потребности.
Организация - изпълнението на настоящия договор изисква организация
отлични взаимодействие на екипа. Добрата организация на екипа ще
позволи качествената реализация на дейностите в заложените
срокове.
Партньорство - това означава доверие между Изпълнителя и
възложителя, доверие между самите членове на екипа, ясно
разпределение на отговорностите, взаимодействие и допълняемост в
реализацията на отделните задачи/дейности. Процесът на подготовка
на техническото предложение позволява на участника изграждане на
ясна концепция за разпределението на задачите, както и за
взаимодействието вътре в екипа.
Отговорност - сътрудничеството с Възложителя и евентуалното
въвличане на всички заинтересовани страни в процеса беше посочено
като основен подход. Независимо от това, бъдещият изпълнител по
договора, носи цялата отговорност по постигане на заложените
резултати. Успешното и в срок изпълнение на договора е решаващо с
оглед възможното настъпване на правни последици, които биха могли
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да се оценят като неблагоприятни. Затова всички дължими действия
ще бъдат извършени с професионална отговорност на екипа по
договора при стриктно прилагане на съществуващото приложимо
законодателство.
o Срокове - задачите по договора следва да се извършат в поставените
срокове, като обвързаността между отделните дейности, прави
спазването на поставените при изпълнение междинни срокове един от
най-важните елементи за успешната реализация. Стриктното
придържане към работния график за изпълнение на дейностите и
спазването на сроковете е от голямо значение по три основни причини.
o Изслушване - макар и очевиден като важност, този подход понякога се
оказва пренебрегват. В изпълнението на проекта Изпълнителя ще
отделя време да изслуша мнението на възложителя. По този начин
много важни въпроси могат да бъдат идентифицирани, което не
винаги е възможно само чрез анализ на данни или информация.
 Осигуряване и гарантиране на безопасни условия на труд при изпълнение на
дейностите.
o Общи положения.
- Всички работници са на трудов договор или на граждански договор;
Всички работници имат застраховка трудова злополука;
Фирмата има сключен договор със службите по трудова медицина;
Преди започване на СМР ще се изготви Оценка на риска и съответно
Програма за намаляване на риска при работа;
Ще се провежда инструктаж на работниците съгласно изискванията
на Наредба № 3 за инструктаж на работниците и служителите по
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; Ще се
спазват всички изисквания по БХТПБ, залегнали в Правилника по
безопасност на труда при строително-монтажни работи /ДВ
бр.4/1998 г./;
Ще се вземат всички необходими мерки за противопожарна защита,
съгласно нормативите и правилниците;
o Охрана на труда
- Ще се спазват всички законови изисквания във връзка с правилата за
безопасност и охрана на труда, в това число Наредба № 2 за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи, както и есички
действащи към момента на изпълнение изисквания като, но не само:
извършване на оценка на риска, изработване и актуализиране на
инструкции за безопасност и др.
През периода на изпълнението на обекта ще се прилагат и спазват
изискванията на нормативните актове, касаещи изброените по-долу
елементи, но не само:
o Здравословни и безопасни условия на труд, включително:
1. Оценка на риска и съответни превантивни мерки;
2. Работно място и работно оборудване;
3. Консултиране и информиране на работещите;
4. Лични предпазни средства;
5. Инструктаж;
6. Експозиция на химични, физични и биологични агенти;
7. Физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;
8. Санитарно-хигиенни норми и изисквания;
9. Знаци и сигнали;
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 Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на
строежа ще се извършва оценка на риска.Оценката на риска ще се извършва
съвместно с предварително обявените подизпълнители и се актуализира при
включването на нови в процеса на работа.Ако по време на извършването на
СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката
на риска ще се актуализира.При извършването на оценка на риска ще се
правят измервания на параметрите на работната среда и ще се
документират, съгласно съответните нормативни изисквания.
o Ще се осигури и:
1.
Извършването на СМР в технологична последователност и
срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за
безопасност и здраве;
2.
Комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите
и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при
извършване на СМР на изпълнявания от него строеж;
3.
Изработването и актуализирането на инструкции по
безопасност и здраве съобразно конкретните условия на
строителната площадка по видове СМР;
4.
Правилен подбор при съставяне списъците на ръководния и
изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по договора,
по отношение на професионална квалификация и тази по безопасност
на труда и избере местоположението на работните места при
спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и
определянето на транспортните им пътища и/или транспортни зони;
5.
Необходимите предпазни средства и работно облекло и
употребата им в съответствие с нормативната уредба и в
зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове
за всеки конкретен случай;
6.
Ще се предостави на работниците и служителите
необходимите лични предпазни средства (каски, предпазни обувки,
ръкавици, предпазни очила и т.н.) и ще изисква задължителното им
ползване по време на работа;
7.
Ще се предоставят временни предпазни средства, в
необходимите количества, и на други лица, намиращи се във връзка с
изпълняваната работа на Строителната площадка;
8.
Ще се осигурят и предпазни каски за външните лица, които
посещават строителната площадка от страна на Възложителя
/имащи това право и фигуриращи в предоставени поименни списъци/ и
тези лица, които осъществяват съответен контрол /по спазване на
здравословни и безопасни условия на труд, технически илк строителен
надзор или др./.
9.
Инструктажа, обучението и проверката на знанията по ЗБУТ
на наетите работници и инструктажа на всички лица посетили
Строителната площадка;
10. Картотекирането и отчета на извършваните прегледи,
изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и
работното оборудване (електрическите и повдигателните
съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.)
и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които
могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
11. Необходимите
санитарно-битови
помещения
съобразно
санитарно- хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и
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аварийна
безопасност
(ПАБ),
през
времетраенето
на
строителството и човешките ресурси;
12. Поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
13. Разделянето и организирането на складовите площи за различни
материали, особено когато това се отнася за опасни материали и
вещества;
14. Изискванията за работа с различни материали;
15. Изискванията за съхраняване и отстраняване използваните
опасни материали;
16. Събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и
отломки;
17. Адаптирането на етапите и/или видовете СМР към
действителната им продължителност при отчитане на текущото
състояние на дейностите на строежа;
18. Съвместната работа между строителите и лицата,
самостоятелно упражняващи трудова
дейност; /-ч.
19. Взаимодействието с промишлените дейности на територията,
на която или\в близост до която се намира строителната площадка;
20. По всяко време да може да бъде оказана първа помощ на
пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;
21. При необходимост ще се изработват и утвърждават вътрешни
документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ,
съобразени с конкретните условия;
22. Ще се предприемат съответни предпазни мерки за защита на
работещите от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или
временна нестабилност на строителната конструкция;
23. Няма да се допуска наличието на работни места извън
границите на строителната площадка, а когато това е наложително
- ще се прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и
прилагат специални мерки както за тяхната защита, така и за
защита на преминаващите и/или намиращите се в опасната зона на
извършваните СМР;
24. Ще се организира вътрешна система за проверка, контрол и
оценка на състоянието на безопасността и здравето на
работещите;
25. Писмено ще се определи в длъжностните характеристики
задълженията на отговорните лица (техническите ръководители,
бригадирите и др.) и работещите по отстраняване на рисковете в
работния процес и ще им се предоставят нужните за това
правомощия и ресурси;
26. Ще се предприемат допълнителни мерки за защита на
работещите на открити работни места при неблагоприятни
климатични условия;
27. Ще се вземат предвид указанията, дадени от координаторите
по безопасност и здраве, като ще се възлага изпълнението им на
отговорните лица в съответствие с нормативната уредба,
вътрешните инструкции и документи, вида на строежа, наличието
на подизпълнители и др.;
28. Ще се определят отговорни лица за прилагане на мерки за
оказване на първа помощ, за борба с бедствия, аварии и пожари и за
евакуация, като броят на тези лица, тяхното обучение и
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предоставеното им оборудване ще бъдат адекватни на специфичните
опасности и/или големината на строежа.
o Съгласувано с органите на Държавна агенция "Гражданска защита" и
Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" ще се
организира разработването и утвърждаването на:
1.
план за предотвратяване и ликвидиране на пожари;
2.
план за предотвратяване и ликвидиране на аварии;
3.
план за евакуация на работещите и на намиращите се на
строителната площадка.
Плановете ще обхващат всички възможни случаи на пожари и аварии
и породилите ги причини и ще съдържат сигнала, известяващ
"аварийно положение", ще определят поведението и задълженията на
всеки работещ, като ще се поставят на видни и достъпни места.
При настъпило замърсяване или увреждане на околната среда,
включително при бедствия, пожари или аварии, незабавно ще се
уведомява Възложителя и постоянните комисии за защита на
населението при бедствия, аварии и катастрофи към областните и
общинските администрации за настъпилите изменения на околната
среда и предприема мерки за тяхното ограничаване и отстраняване.
o Класифициране на опасностите
Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на
СМР на строежа, в съответсвие с оценките на риска, ще
произхождат от:
а)
затрупваме от земни маси и строителни отпадъци
б)
падане от височина
в)
удар от падащи предмети
г)
неправилно стъпване и удряне
д)
поражение от електрически ток;
е)
пресилване
ж) други опасности.
 Инструкции за безопасна работа
o За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени
с оценката на риска, координаторът ще изисква от изпълнителите
писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка
инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.
При инструктажа работещите, които извършват СМР, се
информират за задълженията им да:
- спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната
от тях работа;
- се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в
работно време алкохол и упойващи вещества;
- спазват указанията за безопасно движение на територията на
строителната площадка и иа работните места;
- не извършват СМР, за които не притежават изискваната
правоспособност или квалификация;
- използват личните и други предпазни средства, когато това се
изисква, и след употреба да ги връщат на съответното място;
- Преустановяват
незабавно
работа
и
да
уведомяват
непосредствения си ръководител за всяка зитуация, за която имат
основателни причини да считат:
а) че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве
или живота им, така и здравето и/или живота на околните лица.
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б) когато е констатирана неизправност в машините,
съоръженията, уредбите, инструментите, скелетата, платформите,
люлките, защитните средства и др., вследствие на което може да
възникне злополука, авария, пожар или взрив;
- използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите,
инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и
другите средства за производство, както и да не използват
неизправни такива;
- не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните
средства на машините, апаратите, инструментите, съоръженията
и сградите;
- сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя
и/или на координатора по безопасност и здраве за осигуряване на
безопасна работна среда.
Съдържание на плана за безопасност и здраве. Съгласно чл.10 от Наредба
№2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ,
планът за безопасност и здраве съдържа :
- Организационен план ;
- Строителен ситуационен план ;
- Комплексен план-график за последователността на
извършване на СМР ;
- Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и
аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на
строителната площадка;
- Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве
при извършване на СМР, включително за местата със
специфични рискове ;
- Списък на инсталациите , машините и съоръженията,
подлежащи на контрол ;
- Списък иа отговорните лица (име, длъжност, работодател)
за провеждане на контрол и координиране на плановете на
отделните строители за местата,в които има специфични
рискове, и за евакуация,тренировки и/или обучение ;
- Схема за временната организация и безопасността на
движението по транспортни и евакуационни пътища и
пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите
към нея
- Схема на местата на строителната площадка, на които се
предвижда да работят двама или повече строители ;
- Схема на местата на строителната площадка ,на които има
специфични рискове ;
- Схема на местата за инсталиране на повдигателни
съоръжения и скелета;
- Схема на местата за складиране на строителни продукти и
оборудване ,временни равотилници и контейнери за отпадъци
;
- Схема на разположението на санитарно-битовите
помещения ;
- Схема за захранване с електрически ток ,вода, отопление
,канализация и др.
- Схема и график за работа на временното изкуствено
осветление на строителната площадка и работните места;
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Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар
или злополука ,с определено място за оказване на първа
помощ.
- Основни организационни и технологични мероприятия за
ЗБУТ
o
Основните, задължителни за всички специалисти по цялата площадка,
мероприятия са:
-всяко движещо се по площадката лице да е с предпазна каска;
-всички работници да са с предпазни облекла и ръкавици;
-не се допускат на работа не инструктирани работници за
конкретния вид работа;
-всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с
електрически ток да са заземени по установения нормативен ред;
-всеки съизпълнител се грижи за ЗБУТ на своя състав;
-за изпълнението на всеки вид работа се осигуряват инструкции,
който се поставят на видно и достъпно място на
строителната площадка;
-Всички пътеки, отвори, стълби и подобни се обезопасяват с
необходимите парапети, капаци и др. При всяка опасност се поставят
знаци съответстващи на изискванията на Наредба №4.
o
Места със специфични рискове и изисквания по БЗ:
Местата със специфични за този строеж рискове са:
- Машини и инсталации, подлежащи на контрол.
- Работна подемна платформа;
- Самосвали;
- Лекотоварни автомобили;
- Работно скеле;
- Защитно заземление;
- Монтажни инвентарни склета;
- Циркуляр;
- Електропробивни машини и механизми;
- Електрозаваръчни агрегати;
- Пробивна техника;
o
Евакуационните пътища се означават на ситуационния план и по
самата площадка със съответните знаци по Приложение № 2 към
Наредба № 4/1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и
противопожарна охрана.
o
Сигнализация -не се допуска използването на подемниците, ако не е
изправна звуковата им сигнал. При използване на вербална, жестова и
всякаква друга сигнализация се спазват изискванията чл.58 и чл. 59 от
Наредба № 2/04. въплътени по съответен начин в актуализираната
инструкция.
Противопожарна защита при извършване на СМР
o
На строителната площадка се оборудва противопожарно табло,
аптечка и се указват евакуационните пътеки. На определено място на
строителната площадка се поставя табела с информация за: Телефонен номер и адрес на служба за ПАБ -Телефонен номер и адрес на
„Спешна медицинска помощ'" -Телефонен номер и адрес на „Еражданска
защита"-спасителна служба Оборудва се противопожарното табло с
подръчни уреди и съоръжения. До тях се осигурява постоянен достъп
като в близост до таблото се забранява складирането на материали и
паркирането на машини. Уредите и машините е забранено да се
-
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използват за производствени и други цели. Съдържание на ППТ:
кофпомпа, пожарогасители, лопати, кирка, пясък, маркуч.
 Противопожарна защита при извършване на СМР
o
На строителната площадка се оборудва противопожарно табло,
аптечка и се указват евакуационните пътеки. На определено място на
строителната площадка се поставя табела с информация за: Телефонен номер и адрес на служба за ПАБ -Телефонен номер и адрес на
„Спешна медицинска помощ'" -Телефонен номер и адрес на „Гражданска
защита"-спасителна служба Оборудва се противопожарното табло с
подръчни уреди и съоръжения. До тях се осигурява постоянен достъп
като в близост до таблото се забранява складирането на материали и
паркирането на машини. Уредите и машините е забранено да се
използват за производствени и други цели. Съдържание на Ч-АШТ:
кофпомпа, пожарогасатели, лопати, кирка, пясък, маркуч.
 Работата на строителната площадка ще се организира и извършва по реда,
определен в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.
- Строителната площадка, включително и изкопите, ще се ограждат
с плътни огради съгласно изискванията на съответната общинска
администрация и ще се сигнализират със съответните знаци и
табели, а при необходимост - и със светлинни сигнали.
- На входа на площадката и на други подходящи места ще се
поставят схеми с означение на местоположението на отделните
подобекти и на маршрутите за движение на пътни превозни
средства и на пешеходци.
- Движението на строителните машини и на пешеходците по
строителните площадки при необходимост ще се регулира с пътни
знаци в съответствие с нормативните изисквания за сигнализация
на пътищата с пътни знаци. Опасните за движение участъци ще се
заграждат или на границите им ще се поставят съответните
знаци, а при ограничена или намалена видимост - и светлинни
сигнали.
- За преминаването на пешеходци над изкопи ще се използват
обезопасени проходни мостчета, които се осветяват през тъмната
част от денонощието.
o Ще се категоризира територията на строителната площадка за ПАБ и
ще се означава със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания,
като на видни места на строителната площадка ще се поставят и
табели със:
- телефонния номер на службата за ПАБ;
- адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;
- адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.
Пожароопасните материали и леснозапалими течности ще се
съхраняват на строителната площадка в помещения и складове,
отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ. Организацията за
ПАБ на територията на строителната площадка ще отговаря на
правилата и нормите за пожарна ^безопасност като за обект в
експлоатация. За създаване на организацията по ПАБ на Строителната
площадка ще се разработи, съгласува със съответната PC „ПАБ” и
утвърдят необходимите инструкции и заповеди. Ще се оборудват
необходимите временни противопожарни табла на Строителната
площадка с подръчни уреди и съоръжения за пожарогасене, съобразно
спецификата на строителната площадка. До подръчните уреди и
съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти,
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сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка ще
се осигури непрекъснат достъп. Уредите и съоръженията ще се
означават със съответните знаци и ще се поддържат годни за работа
и в зимни условия. На строителната площадка ще се използват
строителни машини отговарящи на изискванията за извършване на
предвидените СМР, в добро техническо състояние, преминали
съответното техническо обслужване и безопасни за използване. Ще се
извършва включване на изводите за временно електрозахранване към
разпределителните табла само ако същите отговарят на
нормативните изисквания, заложени в правилници и наредби за
експлоатация и устройство на енергопотребители и електрически
уредби.Ще се организира извършването в необходимата периодичност
на лабораторни измервания на ефективността на защитните
мероприятия на експлоатираните временни електрически уредби.
 Мерки за гарантиране на качеството при изпълнение на СМР.

План за управление на качеството. Дейностите в различните етапи на
строителството ще се изпълняват в съответствие с изискванията на
нормативните актове и различните технически спецификации,
технологичните изисквания залегнали в различните части на проекта и в
съответствие с действащата нормативна уредба по проектиране,
изпълнение и контрол на строежите в Република България. Всички
обстоятелства, свързани със строежа, се документират от
представителите на страните по сключените договори (инвеститор,
строител, лицето упражняващо строителен надзор и други).Видовете
контрол, които ще се осъществяват съгласно Интегрираната Система
за Управление, внедрена в дружествата на обединението по време на
строителния процес са: Инвеститорски контрол от инвеститора или
негов представител;Контрол на доставчици от определено лице от
екипа на строителя;Текущ контрол по изпълнението на СМР от страна
на строителя.
o Контрол на несъответствия от доставчици. На материалите,
доставени на обекта ще се извършва входящ контрол, за да се
предотврати складирането и/или пускането в употреба/влагането
на несъответстващи продукти. За несъответстващите стоки
съответното упълномощено лице, след съгласуване с изпълнителния
директор, разпорежда едно от следните действия:
- Стоките се връщат на доставчика като рекламация;
- Стоките се заприходяват в съответния склад за влагане в
производството;
- Стоките се заприходяват в съответния склад за влагане в
производството с дообработка;
- Стоките се бракуват.
o Контрол
на
несъответствия,
възникнали
в
процеса
на
строителството. На определени етапи от процеса ще се извършват
рутинни проверки, които ще осигурят своевременното откриване на
несъответстващи действия (операции) и когато е възможно
засегнатия процес ще се коригира от съответния ръководител без
прекъсване на работата.
o Контрол на несъответствия при управление на околната среда.
Несъответствия, свързани с управление на околната среда се
регистрират по реда, установен в Интегрираната система за
управление.
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o Контрол на несъответствия при управление на условията на труд.
Несъответствия, свързани с управление на условията на труд се
регистрират по реда, установен в Интегрираната система за
управление. Несъответствия (злополуки), за които реда на действие е
определен в нормативната уредба на Република България се
документират по този установен ред. За всеки констатиран инцидент
се извършва разследване от КУТ/ГУТ на базата, на което се
предписват съответните действия.
o Контрол на несъответствия по отношение на социалната
отговорност. Несъответствия, свързани със социалната отговорност
(включително основателни жалби за дискриминация, или основателни
оплаквания подадени анонимно) се регистрират по реда, установен в
Интегрираната система за управление. Несъответствия, за които
реда на действие е определен в нормативната уредба на Република
България се документират по този установен ред. За всяко
документирано несъответствие се извършва разследване от комитета
по социална отговорност, като в зависимост от резултатите от
разследването се предписват коригиращи и превантивни действия по
реда на тази процедура.
 Управление на риска

Ефектът на дадена дейност и организацията на строителният процес
до голяма степен зависи от правилното определяне на времето за
неговото провеждане от съставяне на точен план-график за
изпълнение. По-късното, или преждевременното провеждане на
дадената строително-монтажна дейност води след себе си негативни
последици за процеса на строителството, защото се повишава
вероятността от възникване на допълнителни трудности от
организационно естество. За да се избегне подобен негативен
резултат, е необходимо да се отдава приоритет на онези действия по
технологичната последователност на строителния процес, чрез които
да се гарантира своевременно изпълнение на възложените операции,
постигане на високо качество и оптимално бърз срок. В това се състои
неотложният характер на някои от действията по организация в
максимално кратък срок, след възникване на необходимостта от
извършването им. Дейностите, които подлежат на изпълнение на
обекта, могат да се анализират във всеки етап, за да се получава
допълнителна информация за всяко събитие, което би спомогнало
своевременното изпълнение. Принципна възможност за провеждане на
допълнителен и повторен анализ, спомага за по-добро ориентиране в
обстановката и максимална координация между отделните процеси,
звена и екипи. При изпълнение на работите по този проект, могат да
възникнат проблеми, които могат да бъдат преодолени , и които
условно групираме по следния начин:
 Оперативни проблеми:
o
Непълнота и неточности на Проектно сметната ДокументацияИзпълнителят има много голям опит в изпълнението на подобни
обекти и разполага с високо квалифицирани специалисти по всички
части на проекта. За всеки проблем, ще предложи на Възложителя
най-доброто решение, без да се нарушава графика за изпълнение на
обекта.
o
Прекалеио оптимистичен срок за изпълнение на СМР -Изпълнителят
ще отчита изпълнените СМР и дали те са в съответствие с линейния
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график на обекта. При различия на действителното положение от
предвиденото, те ще бъдат отразявани на актуализиран график. При
констатация на забавяне, Строителят ще премине на двусменен
режим на работа. По необходимост е възможно да се извършват СМР
и на трисменен режим на работа, като Изпълнителят притежава
всички средства и екипировка за извършване на СМР през нощта.
 Технически и договорни проблеми:
o
Нарушаване технологичната последователност за изпълнение на
обекта-Изпълнителяг ще изготви подробен график за изпълнението на
обекта, съобразен с етапите на изпълнение. Ежеседмично на
оперативни срещи с Възложителя ще се отчита изпълнението на
програмата за гарантиране спазване технологичната
последователност и качеството на строителните работи.. За всяка
промяна в изпълнението Изпълнителя ще представи коригирана
програма съобразена с крайния срок на обекта.
o Неизпълнение на договорни условия на партньорите на Изпълнителя,
вкл. лошо качество на доставените материали или забавяне по времеИзпълнителят разработва графици за доставка на материали, които
стават неразделна част от договорите с доставчиците.
 Стратегически проблеми
o
Възможна смяна на политически приоритети при правителствени
промени, илипороден от външно политическо влияние. Пренасочване или
забавяне на финансови ресурси - Изпълнителят предвижда
изграждането на обекта да се извърши в най-кратки срокове, с цел
минимизиране на риска. Изпълнителят запазва строго професионално
отношение към Обекта, без ненужни допълнителни политически
инициативи.
o
Икономическа криза - промяна цени на основните суровини и ресурси,
енергийни източници-Изпълнителят ще сключи договори за доставки
на всички основни строителни материали и енергоизточници, веднага
след сключване на Договора за изпълнение на Обекта.
o
Промяна на Нормативната Уредба засягаща проекта-Изпълнителят
разполага с високо квалифициран персонал - ръководен, изпълнителски
(в това число и юридически), за най- бърза адаптация в променени
условия на изпълнение. Това ще гарантира изпълнение по срок и цена на
Обекта.
 Оперативни проблеми
o
Трудности при координацията и съгласуването на изпълнението с
различните експлоатационни дружества- преди започване на
строителството ще се определят въпросите, изискващи координация с
различните експлоатационни дружества, сроковете и отговорниците
за изпълнението. Изпълнителят ще подготви и представи на Надзора
всички документи изискващи се издаване становища и разрешителни за
ползване на новоизградените съоръжения.
o При управление на процедурите, документите и финансовите средства
по проекти от Европейския Съюз-Преди започване на същинските СМР
Изпълнителят, заедно с Инвеститора ще се запознае с конкретиката
относно ЕС процедурите на обекта и ще изготви списък с изискуемите
документи, с цел обезпечаването им в оптимални срокове.
o При пълното изпълнение на изискванията произтичащи от НАРЕДБА за
съществените изисквания към строежите и оценяване на строителните
продукти и НАРЕДБА № 3-Преди започване на строителството ще се
определи реда за представяне и одобрение на материалите за влагане в
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строителството; реда за съставяне, проверка и подписване на всички
актове изискващи се за доказване съответствието на изпълнените
работи с проекта и нормативните документи. Изпълнителя ще осигури
на обекта необходимите специалисти с достатъчен опит за тази
дейност. При изпълнение на задължения произтичащи от НАРЕДБА за
минималните изисквания за здравословни условия на труд при
извършване на СМР- Изпълнителя ще назначи на обекта лице
отговарящо за контрола и спазване изискванията по ЗБУТ. Преди
започване на строителството съвместно с Надзора ще се набележат
конкретни мерки и задължения отнасящи се за обекта.
 Управленски проблеми:
- Некомпетентност на служителите, неспазване на йерархичната
структура, не осъществяване на вътрешен контрол, липса на
екипност-При създаване на предпоставки за този проблем,
Изпълнителят налага разрешаване на проблема за кратък срок от
конкретния екип, или прибягва до смяна с друг квалифициран
такъв. Поради масовото естество на подобни обекти
Строителят разполага с няколко екипа специализирани в такива
дейности.
- Напускане, или отстраняване от работа по проекта на опитни
експерти, които го познават добре-Изпълнителят разполага с
голяма база данни от специалисти в областта на гражданското
строителство, а също така и с достатъчно голям брой високо
квалифициран персонал в сферата на управление на подобни
обекти. При създаване на подобен проблем, Строителят ще
реагира много бързо с наемане на нов кадър или взаимстване на
такъв от друг обект с по-нисък приоритет.
- Правилно подбрани машини и техника, които ще се използват
през работния процес.
- Правилно подбран персонал и работна сила за изпълнението на
поръчката;
- Правилно подбрани качествени материали и продукти, влагани по
време на строителството;
- Създаване на условия за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
 Мерки за предотвратяване и / или преодоляване на възможните рискове:

Управлението на риска е процес на идентифициране, оценяване и
мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане
целите на проекта и въвеждането на необходимите контролни
дейности, с цел ограничаване на рисковете до едно приемливо равнище.
Целта на стратегията за управление на риска е
- Да се идинтифицира риска, с което да се създадът условия за
определяне на риска
- Да се установят кои са рисковите области в дейностите по
проекта
- Да се извърши правилна оценка на риска
- Да се извърши оценка на „апетита” към риска
- Да се изготви реакция /отговор/ на риска
 Идентификация на възможните рискове
o Предвидените допускания и рискове за изпълненията на проекта са
обхванати в по-голямата си степен, като за целите на
безпрепядственото изпълнение на договора, по този начин
счетаме, че благодарение на опита ни при работа с такива
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проекти и на изградения подход ще имаме предимство при
преодоляване на рисковете и осигуряване на добра комуникация и
сътрудничество със съответните институции и администрации.
 Участникът е посочил основни рискове, които са идентифицирани от тях на
този етап, с оглед на съществуващото положение и най-вече от
практически опит който имаме и нашето виждане относно възможните
начини за тяхното преодоляване, свързани конкретно със съответната
дейност, а именно:
1. Затруднения и /или закъснения при изпълнение на
строителството поради възникване на непредвидени
строителни работи
2. Закъснения поради лоша организация на строителството и
/или неподходящи климатични условия
3. Трудности при изпълнението на обекта, продиктувани от
непълнота и/или неточности в проектната документация
4. Липса и/или недостатъчна координация и/или съдействие
и/или информация от страна на други участници в
строителния процес
5. Промени в законодателството
 Участникът определя степента на въздействие и елементите на риска найобщо преминава през следните етапи.
1. Етап – документиране
Всяка основна дейност, свързана с определяне на рисковете, ще
бъде документирана, за да се осигури проследимост на целия
процес. Документирането включва описване по подходящ начин
на идентифицираните рискове, както и на всеки етап от
процеса по управление на риска, избраната подходяща реакция
/действие/ и членовете на екипа, които отговарят за
изпълнението на тези действия в определени срокове. При
възникване на непредвидени рискови ситуации или
обстоятелства, засягащи постигане на целите на договора,
всеки член от екипа представя незабавно доклад с оценка на
възникналите рискове. За документирането на резултатите се
изготвя риск - регистър.
2. Етап - определяне на мерките, които следва да се предприемат експертна оценка и физическа идентификация. Видове реакция
на риска:
- Ограничаване - ограничаване на риска това е често
срещана реакция която ръководителите следва да
прилагат. Причината за това е, че рискът рядко може да
бъде изцяло избегнат/прехвърлен. Рисковете обект ан тази
реакция, трябва да се наблюдават периодично.
- Прехвърляне на риска - класическия начин за прехвърляне на
риска е застраховането. В случая на застраховането
възникват допълнителни разходи, но значително
намаляват показателя /влияние на риска/
- Толериране на риска - такава реакция е възможна само ако
определени рискове имат ограничено /незначително/
влияние върху постигане на целите или ако разходите за
предприемане на действие са непропорционални на
потенциалните ползи. Такива рискове обаче трябва да
бъдат постоянно наблюдавани. Възможна е различни
външни или вътрешни фактори да окажат въздействие
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върху вероятността и влиянието и да изместят риска в
друга по-висока категория
- Прекратяване на риска- някои рискове могат да се
намалят или ограничат до приемливо равнище единствено
чрез прекратяване на дейността.
 Мерки за недопускане, мерки за предотвратяване на риска и мерки за
преодоляване на последиците при настъпване на риска.
- Предвидените допускания и рискове за изпълнението на проекта са
обхванати в по-голямата си степен, като за целите на
безпрепятственото изпълнение на договора, а по този начин и на
проекта, считаме че благодарение на опита ни на работа с такива
проекти и на изградения подход ще имаме предимство при
преодоляване на рисковете и осигуряване на добра комуникация и
сътрудничество със съответните институции и администрация.
Като участник в настоящата обществена поръчка поемаме
ангажимент да се създаде организация за управление и изпълнение
на проекта, която координира действията на всички
заинтересовани
страни,
информира
своевременно
всички
институции с развитието на проекта и възникващи проблеми, за да
се минимизира времето за тяхното разрешаване. Ще следи от близо
всички процедури и своевременно ще идентифицираме всеки
потенциален проблем, както и ще вземем мерки за намаляване на
риска от него. Ще информираме възложителя и ще съдействаме за
своевременното одобряване на изготвените документи, така че
изпълнението на задачите да е в съответствие с времевия график и
в рамките на предвидения бюджет. Прилагането на
професионализъм и коректност при изпълнение на поставените
задачи, ще минимизира всеки риск.
 Опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на договора.
Участникът предлага намаляване до минимум обема на временното
строителство, което би отнело площи или би ограничило достъпа за
ползване на имотите; Спазване на Наредба №1 за обществения ред
и осигуряване на нормален живот и работа на живеещите и
работещите в близост до строителната площадка чрез опазване на
околната среда от замърсяване на въздуха, почвата и водата и
защита от шумови и други вредни въздействия по време на
строителството. Осигуряване безопасна работа на работниците и
безопасна среда за живущите при стриктно спазване изискванията
по техника на безопасност на труда, правилата за пожарна
безопасност и хигиенни производствени условия, в т.ч. монтиране на
необходими предпазни ограждения, парапети, указателни табели и
др.;
Чрез правилна организация - да се осигурят нормални условия за
работа и безконфликтни ситуации на работещите на обекта и
служителите в сградата;
При изпълнение на договора стриктно ще прилага
изискванията на процедурите по отношение на действащото
законодателство в Република България в областта на
опазване на околната
среда.
 Ремонт на кухненски помещения и прилежащи пространства в
административната сграда на община Смолян.
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Участникът декларира да спазва разпоредбите на Закона за
управление на отпадъци. предприеме превантивни мерки и
мерки по време на строителството, за опазване на
компонентите на околната среда. Предлага превантивни
мерки за персоналът, изпълняващ строителството, ще бъде
ежедневно инструктиран по безопасност, хигиена на труда и
противопожарна охрана за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд; застраховка на всички работници и
видове строителни машини; точно изпълнение и спазване на
организацията на движение; избягване на възможните рискове
от замърсяване; опазване от замърсяване с битови отпадъци
на работната площадка и околното пространство;
предотвратяване на опасността от пожар; оказване
съдействие, на специализираните регионални органи, при
възникване на аварийна ситуация за предотвратяване
максимално бързо на опасността от екологична катастрофа и
ограничаване на последствията от нея.
- Мерки, за опазване на атмосферния въздух и атмосферата
(и избягване на запрашването)
- Мерки за опазване на водите (повърхностни и подземни):
- Мерки за опазване на почвите;
- Мерки за опазване на ландшафта;
- Мерки за опазване на природните обекти;
- Мерки за опазване на минералното разнообразие;
- Мерки за опазване на биологичното разнообразие и
неговите елементи;
- Мерки за ограничаване на шумът в рамките на
допустимите граници при работа с машини;
- Мерки за опазване на културно, архитектурно,
историческо и археологическо наследство;
- Мерки за избягване на епидемии и опазване здравето на
населението;
- Мерки за избягване на изхвърляне и разпиляване на
строителни материали и отпадъци, както и при
транспорта им;
- Разделно събиране на отпадъци - съгласно изискванията на
Закона за управление на отпадъците. В отделни, обособени
контейнери с надписи и код на отпадъка, ще събираме
разделно отпадъците.
- Отпадъци и опасни вещества
Спазвайки изискванията на нормативната уредба, касаеща
околната среда, изброени в
Таблица, неблагоприятните
последици върху компонентите й ще бъдат избегнати и
намалени.
 Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за местното
население и работниците на строителния обект - по време на подготвителния
период за организиране на строителния процес.

Съвместно с представители на Областното управление на „Пожарна
безопасност и защита на населението ще разработи и утвърди план за
предотвратяване и ликвидиране на пожари, план за предотвратяване и
ликвидиране на аварии, както и план за евакуация на работещите и на
намиращите се на строителната площадка. Пожароопасните места ще
се означат със знаци, на обекта и във всички наши превозни средства ще
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има пожарогасители; на видни места ще има табела с телефонния
номер на Областното управление на „Пожарна безопасност и защита
на населението”, както и ще осигурим телефон за връзка с ПБЗН при
необходимост; тютюнопушенето ще е позволено само на съгласувани с
ПБЗН места, означени с знаци или табели и съоръжени с негорим съд с
пясък - противопожарна наредба за обекта.
Доставка на строителни материали, товарене и начин на съхранение.
временна организация на движение, която обхваща всички строителни
процеси на процедурата. Участникът предлага да
представи
организация на движение, която обхваща всички строителни процеси от
началото на откриването на строителната площадка до издаването на
обекта на Възложителя.
- Мерки за намаляване на затрудненията за местното население
при възникване на шум и вибрации в процеса на СМР.
- Мерки за намаляване на затрудненията за местното население
при възникване на замърсяване на пътната настилка в процеса
на СМР.
- Мерки за намаляване на затрудненията за местното население
при замърсяване на околната среда с гориво-смазочни
материали, бензин, дизелово гориво и масло в процеса на СМР.
- Мерки за намаляване на затрудненията за местното население
породени от нанесени поражения върху елементите на
обзавеждането, уличната и пътна мрежа, проводи и
съоръжения към тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна
растителност в процеса на СМР.
- Мерки за намаляване на затрудненията за местното население
породен от замърсяване с битови и строителни отпадъци на
околното пространство в процеса на СМР.
- Мерки за намаляване на затрудненията за местното население
породени от замърсяване на атмосферния въздух (и
запрашване)в процеса на СМР.
- Мерки за намаляване на затрудненията за местното население
породени от временно затваряне на улици и тротоари в
процеса на СМР
 Участникът предлага и план по изпълнение на мерките и
очаквания ефект изразени в таблица по отношение на „Аспекти
на околната среда“ „Предприемани мерки“. „Срок“.
„Отговорник“. „Очакван ефект от предприетите мерки“. Да
спазва НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни Приложение № 2 към чл. 2, ал.
2.0сигуряване на СРО и ЛПС. Извършване на покривни работи се
разрешава от техническия ръководител с цел осигуряване на
ЗБУТ след проверка на здравината на носещите елементи
(ферми, ребра, обшивки и др.) и на местата за закачване на
предпазните колани на работещите; Подаването на тежки
строителни продукти на покрива се извършва механизирано,
като за приемане и временно складиране се подготвят площадки
на местата, посочени в плана за безопасност и здраве;3а
придвижване и за пренасяне на продукти по покриви с наклон,
по-голям от 20 , или по покриви, които не са оразмерени за
временно допълнително натоварване, работещите използват
сигурно закрепени към покрива стълбища. Обшиване на корнизи,
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монтиране на водосточни тръби, казанчета, олуци и др. се
извършват от скелета или платформа. Не се допуска изготвяне
на подлежащи на монтиране покривни елементи (ламаринени
обшивки, водосточни тръби и казанчета, олуци и др.) върху
покривната конструкция; Не се допуска използване на кранове,
строителни подемници и др. за разполагане на работни
площадки за извършване на покривни работи по стрехи и
бордове; Не се допуска При изпълнение на куполообразни покриви
или на покриви с наклон, по-голям от 30 , се използват скелета,
работни платформи, парапети и др. за осигуряване на ЗБУТ; Не
се допуска При покриви с наклон, по-малък от 20 , пригодени за
движение по тях, върху наклонената покривна повърхност се
използват временни хоризонтални елементи за стъпване при
спускане и качване на работещите; Не се допуска След края на
работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните
строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците,
инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепват по
подходящ начин. Осигуряване на стандартни скелета.
Осигуряване на плътна подова повърхност на подовете. Да се
използват лични предпазни средства.
 Участникът е представил Линеен график,
диаграма на
работната ръка.
Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия:
Техническо предложение:
Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към
него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от
възложителя.
Подход и програма за изпълнение на поръчката:
Участникът е описал в детайли: начина на изпълнение на организационните и строителните
дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете
строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка и тяхната последователност
на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са
адекватно разграничени по етапи, както и на подетапи на изпълнение и отделни видове
СМР. Етапите за изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й
обхват, като в необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: Първият етап включва подготовка на площадката, вторият включва демонтажни работи,
трети етап АС част-помещения кухня, ВиК, елктро, ОиВ, четвъртият етап е свързан с
ремонтни работи- източна стена кухня, пети етап – ремонтни работи тераса над кухня, шести
етап ремонтни работи северна стена на кухня и седми етап е свързан с предаване на
площадката. Участникът е представил описание на разпределението на задачите и
отговорностите и координация на участниците в строителния процес. В предложението на
участника е налице разпределение на дейностите и задачите спрямо отделните видове СМР
съгласно количествената сметка, като същите са подробно описани – декомпозирането на
процеса на изпълнение на отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната
последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на
съответните видове работи, като е налице представяне на последователността на
изпълнението на операциите и технологията за изпълнение на всеки вид СМР, с представяне
на методи и техники на работа. Описани са задълженията, отговорностите и разпределение
на задачите на персонала необходим за изпълнението на поръчката – Инженерно-технически
състав - Ръководител на строежа,Технически ръководител, Отговорник за контрола на
качеството ,Длъжностно лице по безопасност и здраве. В табличен вид са показани
отговорностите на ръководния персонал както по отношение на изпълнението на самите
задачи, така и във връзка с отговорностите по управлението, координацията и отчетността
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пред Възложителя. Освен посочените ръководни експерти за изпълнението на поръчката на
строителната площадка са предвидени да работят максимално 17 работника, които
притежават следните специалности за специализираните видове работи: - Дрводелци;
Шпакловчици/бояджия, Каменар, Фаянсаджия, Електро монтажник и Монтажници.
Участникът е предвидил да ангажира действително необходимите, специалисти- човешки
ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно
правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за
качественото изпълнение на строителството. Предвидените човешки ресурси са достатъчни
за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната
технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания
обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за
срочното изпълнение на строителството.
Приложен е списък в табличен вид на техническото оборудване, което ще се използва при
изпълнение на поръчката. Предвиденото оборудване като вид дава възможност за
изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на пръчката, по правилната
технология, с качество съгласно изискванията на възложителя. Участникът е предвидил да
ангажира действително необходимото оборудване на изпълнение за всяка от работите,
включени в предмета на пръчката, съобразно правилата технология за изпълнение на
съответната работа, която е предпоставка за качественото изпълнение на строителството. В
съответствие с техническите спецификации са представени предвижданията на участника за
материали, които следва да бъдат вложени при изпълнението - в табличен вид са
представени материалите, предвидени за влагане в строежа в съответни графи определени по
продукт/материал по количествено сметка, описание на продукта за влагане, стандарт и
съответен производител. Описани са задълженията, отговорностите и разпределение на
задачите на персонала необходим за изпълнението на поръчката – ръководител на строежа,
технически ръководител, отговорник по качеството, и отговорник по безопасност и здраве,
както и броят на работниците необходим за изпълнение на всеки вид строително-монтажна
дейност съгласно приложената КС и методите за осъществяване на комуникация с
възложителя и координация на действията и съгласуване на дейности. Ръководителя на
обекта като централна фигура при оперативната организация и изпълнението на СМР ще
бъде подпомаган от длъжностното лице по ЗБУТ, техническия ръководител и длъжностно
лице по качеството. Преди започване на работата на строителната площадка и до завършване
на строежа ще се извършва оценка на риска. Предвижданията са приложими за конкретния
строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености. На база на
предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на работа е
предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя.
В съответствие с описаните технологии са представените линеен график и диаграма на
работната ръка. В приложения линеен график са отразени всички дейности посочени в
количествената сметка на строителния обект. Графика е съобразен с технологичната
последователност. Показана е продължителността на изпълнение на отделните етапи, като
част от тях се изпълняват едновременно и обосновават предложения срок за изпълнение на
поръчката. Линейният график е придружен с Диаграма на работната ръка. При изследването
на линейния график комисията счита, че визуализираните в него технологичната
последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните
видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите
за изпълнение и приемане на съответните видове работи. Линейният график отразява
времетраенето на всички видове работи по КС, участникът е отчел както технологичните,
така и организационните зависимости между работите на конкретния обект – предмет на
поръчката. При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и
тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните
(произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с
организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния обект –
предмет на поръчката.
71

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия
между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение на
поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението на
строителните работи, линейния график за изпълнение на поръчката и диаграмата на
работната ръка. Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и
представят наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение.
При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната
производителност на предложените работна сила и технологично оборудване/механизация.
На база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на работа
и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз основа на
отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и проекта на
договор, комисията формира заключение, че е предложено ниво на изпълнение в
съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за
наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от
реализирането им.
 Ценово предложение:
Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към
него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от
възложителя.
Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена
количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с определения от
възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без
отклонения.
Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с
изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.
 Заключение на комисията:
Офертата на участника следва да се допусне до оценка съгласно утвърдената от
възложителя методика за оценка на офертите.

1.3

"БИЛДЪР. БГ" ЕООД

1.3.1. Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното
състояние на участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените документи,
Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката,
икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец
№ 1, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена
съгласно Образец № 2, Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от
ЗОП, изготвени съгласно Образец № 3 и Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 9, като поради неприложимостта им
не са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от
документ за създаване на обединение.
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
 Участникът с представения Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ
информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за
подбор, изготвен съгласно Образец № 1, е удостоверил: Съответствието си с
критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка и
Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от Изисквания към
участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и
класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част,
представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка,
както следва:
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 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в
Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата на
Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща
изпълнение на следните видове строежи по групи ПЕТА ГРУПА: отделни
видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на
КИД-2008 с Удостоверение № V - TV 000942.
 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, и
Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, изготвени
съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното
състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената поръчка
и Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Изисквания към
участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и
класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част,
представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по
чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП.
 Участникът с представената Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,
изготвена съгласно Образец № 9, е удостоверил липсата на други основания за
изключване, които са предвидени в националното законодателство - удостоверил е, че
за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.
1.3.2. Съответствие на техническото и ценово предложение с
предварително обявените от възложителя условия:
Представени документи:
Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4, ведно с
изискуемите приложения към него, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект
на договор, изготвена съгласно Образец № 5, Декларация за срока на валидност на офертата,
изготвена съгласно Образец № 6, и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 7, като поради
неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване.
Участникът е представил ценово предложение, съдържащо: Ценово предложение,
изготвено съгласно Образец № 8, ведно с приложени към него: остойностена количествена
сметка за строителния обект и анализни цени.
Оферта по същество:

Цена за изпълнение на поръчката: 157 363. 90 лева /словом сто петдесет и седем
хиляди триста шестдесет и три лева и деветдесет стотинки / без ДДС

Ценови показатели:
 Часова ставка - 3.75 лeвa/час.
 Допълнителни разходи за труд - 90 %.
 Допълнителни разходи за механизация - 30 %.
 Доставно-складови разходи - 9 %.
 Печалба - 8 %.


Срок за изпълнение на обществената поръчка:
 100 /словом сто / календарни дни, считани от дата на подписване на договора за
изпълнение
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Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:


Участникът предлага следното технологично решение за „РЕМОНТ НА
КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В
АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“:
Предложение за изпълнение на поръчката с предмет: „Ремонт на кухненски
помещения и прилежащи пространства в административната сграда на община Смолян“.
Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на
участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси, както
следва:
Работна програма организация за изпълнение на строително -монтажни
работи за изпълнение на строителството на обект: Ремонт на кухненски
помещения и прилежащи пространства в административната сграда на
община Смолян“.
 Участникът предвижда изпълнението на поръчката да осъществи в
съответствие със следните предвиждания за организация и
изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси.
 Работна програма организация на строително-монтажни
работи- Приложение 1
 Линеен график- Приложение 2
 Диаграма на работната ръка - приложение 3
 Технологично решение за изпълнение
 Технически спецификация на обекта.
- Конструктивно укрепване и нови конструкции.
- Архитектура.
- Демонтажни работи – Участникът предвижда
премахване на
разрушения фаянс по стените и компрометираната мазилка, а на
останалите места старата боя се изтръгва. Демонтират се
отоплителни тела и радиатори, за да се шпаклова и боядиса зад тях.
Извършва се демонтаж на подути, изгнили и изкривени врати в
мокрите помещения. Предвиден е демонтаж на тръби за водопровод и
канализация.
- Полагане на хидроизолация, облицовки, мазилки и боядисване
Съществуващата мозайка се почиства и обработва. Предвидено е да
се положи хидроизолация в санитарните помещения и изпълнение на
нови настилки от теракот. Ще се постави хидроизолация по
източната фасадна стена и на откритата тераса над кухнята, за да
бъде спряна проникващата влага в сградата. В санитарните
помещения следва да се изпълнят облицовки от фаянс и да се подменят
всички санитарни уреди и оборудване. Компрометираната мазилка по
вътрешните и външните стени се очуква и се полага нова. Отворите
за ел., В и К и ОВ инсталации се замонолитват и измазват с
вароциментова мазилка. Върху новата вътрешна мазилка е предвидено
да се направи шпакловка. Полага се латекс или боя по стени и тавани.
- Подмяна на стара дограма с нова ПВЦ и алуминиева дограма с
прекъснат термомост: Монтират се 3 броя прозорци от PVC профил
и стъклопакет с външно нискоемисийно стъкло с U = 1,7 W/mK,
външни врати от алуминий с прекъснат термомост и стъклопакет с
външно нискоемисийно стъкло с U = 2,0 W/mK.
- По част „В и К“ Предвижда подмяна на вертикалните водопроводни и
канализационни тръби на щрангове на мивките идващи от горните
етажи. За ревизия се предвиждат вътрешни ревизионни отвори, в
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-

които връзките са с фасонни части. Вертикалните отводнителни
клонове в санитарните възли са проектирани от РУС-тръби-Ф110 и са
2 на брой. Не се предвижда ремонт и подмяна на хоризонталната
водопроводна мрежа. Ще се подменят два броя тоалетни мивки, два
броя тоалетни седала с казанчета тип моноблок, два смесителя за душ
и четири броя смесителни батерии да мивки. За обекта се предвижда
де се използва съществуващото сградно канализационно отклонение СКО - каменинови тръби ф 200, разположено в инсталационен етаж,
чрез които отпадните битово- фекални води са заустени в дворна
канализационна ревизионна шахта РШ. Площадковата канализация и
канализационните отклонения от сградата са изпълнени по време на
строителството и ще да се наложи смяна на част от тръбите. Ще
бъдат отремонтирани дъждоприемните решетки по откритата
тераса. Предвижда се и подмяна на водосточните улуци на същата
тераса.
По част „ОВиК“ Предвижда се да се ползва съществуващата
вентилационна и отоплителна система. Ще се направи проверка на
съществуващите вентилационни агрегати и ще бъдат отремонтирани
при необходимост. Ще се използва съществуващата смукателна
система изградена от въздуховоди и смукателни чадъри. За приемане
на пресен въздух и отвеждане на отработеният такъв ще бъдат
използвани съществуващите в помещението въздухопроводни
колектори. Температурите на въздуха в помещенията са осигурени от
функциониращата отоплителна инсталация. Предвиден е ремонт на
съществуващите разводки и радиатори.
По част „Електро“: С настоящия проект не се повишава
инсталираната мощност на обекта. Предвижда се преработване на
главното ел. табло и на двете междинни ел. табла. Силнотоковите
инсталации ще се изпълнят със СВТ кабели за захранване на
кухненските съоръжения и ще се полагат по кабелни скари окачени на
тавана. От кабелните скари до пода проводниците да се изтеглят в
тръби скрито и защитени от механични повреди. За съоръженията без
клемни кутии да се монтират щепселни съединения съобразно тип РК.
Щепселните съединения да се доставят и монтират съобразно
техническите данни / напрежение и товар / на съоръженията. По
дървени повърхности проводника да се изтегля в метална шурмована
тръба. Ако е наложително полагане по повърхности нагрявани над 50
градуса, под проводника да се полага термоизолационна подложка.
Предвидени за монтаж са ЛОТ 2x36 вт. IP -54 за топли кухни и
подготовки. За складовете и помещения персонал ще се монтират ЛОТ
2x36 IP - 31. Съгласно изискванията се предвижда монтаж на аплици
автономни за евакуационно осветление със съответните надписи и
стрелки. Изводите за тях са предвидени на отделни токове кръгове с
проводник ПВ-А в ПВХ тръби съгласно изискванията.н Предпазните
мероприятия ще се осъществят по система TN-S /трети, пети
защитен проводник/ и изолирана неутрала. Защитният проводник да се
подвърже към отделна шина, неутралата да се подвърже към отделна
изолирана шина. В помещенията за главни табла да се изпълни система
за изравняване на потенциалите. Към нея да се присъедини основен
защитен проводник, главната заземителна клема, метални тръби от
въводи, арматурата на сградата, металните неелектрифицирани
съоръжения и др. В таблата е предвиден монтаж на необходимите
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съоръжения за дефектнотокова защита за безопасност и защита по
изискванията на Наредба № 3.
 Технологично описание на строителните процеси.
 В работната програма участникът дава кратко технологическо
описание на строително-монтажни работи:
o Подготовка и обезопасяване на строителната площадка.
- Изграждане на временна плътна и не плътна ограда в зоните където е
необходимо.
- Обособяване на помещения - съблекални за работещите.
- Обособяване на складови площи в обекта в зоните където е възможно.
Обособяване на площи за временно депониране на строителни
отпадъци.
- Извеждане на временно ел.захранване от ГРТ с временно приобектово
табло. Поставяне на информационна табела на обекта съгласно
НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи.
- Поставяне на предупредителни знаци и табели.
- Поставяне на допълнителна сигнализация /сигнална лента/ за
ограничаване на достъпа на хора в зоната на ремонтирания обект.
- На обекта ще се оборудва аптечка за оказване на медицинска помощ.
След завършване на строителството ще бъдат почистени всички
прилежащи площи от строителни отпадъци.
o Участникът декларира, че притежава внедрена система за
здравословни и безопасни условия на труд - BS OHSAS 18001:2007
валиден до 2020 год. Преди започването на строителството ще се
изпълнят изискванията на Българското законодателство и на
внедрената система за здравословни и безопасни условия на труд.
 Ремонтни работи кухня:
- Очукване на варова мазилка по вътрешни стени- сваляне на
компрометираната варова мазилка посредством електрически
къртач или ръчно чрез чук и шило.
- Изкърпване на вътрешна варова мазлика върху стени - с помощта на
ръчни инструменти се полага готов варов разтвор върху стената,
изчаква се необходимото технологично време след което
положената мазилка се изпердашва.
- Грундиране по стени и тавани с готова смес- посредством валяк или
четка, готовия грунд се нанася върху шпаклованата стена или таван
преди нанасянето на латексовата боя, изчаква се грунда да попие и
изсъхне след което може да се пристъпи към боядисване на
елемента. Грундирането е задължително тъй като грунда попива и
запушва порите и изравнява попивателната адхезия на стената,
тогава латекса не се попива от шпакловката а съхне от въздуха.
- Тераколова шпакловка по стени и тавани- в посочените помещения и
елементи се полага тераколова шпакловка, със специални шпатули и
маламашки, като в кофа сухата шпакловъчна маса се смества с
определено количество вода от производителя, и с помощта на
електрически миксер се разбърква до получаване на хомогенна смес.
- Шпакловка
с
хидроизолация
на
цементова
основахидроизолационната смес се приготвя в подходящ съд или кофа,
като с помощта на елктрически миксер се разбърква до
определената консистенция, хомогенната смес се нанася на три
пласта посредством валяк, четка или маламашка. Като всеки
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следващ пласт се нанася след пълно изсъхване на предходния. Целта
на тази операция е спиране навлизането на влага през елемента или в
помещението.
Полагане на латекс двукратно по стени и тавани- латекса се
полага с валяк или четка след шпакловане и грундиране на стени и
тавани. Боядисва се първо тавана на помещението, след което се
преминава към боядисване на стените. Във ъглите на помещението
и тавана допълнително се минава и с четка за да сме сигурни, че
латекса е положен навсякъде.
Блажна боя по дървени врати - готовата блажната боя се полага
преди приключването на обекта с валяк или четка, като с това се
дава завършен вид на обекта. При необходимост боята може да се
разреди с разредител съгласно описанието на производителя.
Врати пресовани неостъклени-каса 29см. доставка и монтаж врати се монтират в готовия зидарския отвор, с помощта на
нивелир се отвесира вратата, с клинчета и разпънки се фиксира и
застопорява каста. След това в ъглите и по вертикалната част се
впръсква монтажна пяна, изчаква се технологично време да втвърди
пяната след което по обиколката на касата се полага същата
монтажна пяна. След нейното пълно изсъхване се премахват
разпънките, изрязва се излишната пяна и се монтират первазите.
Демонтаж на вътрешни врати - първо се премахва крилото на
врата, през навдигане, след което се премахва монтажната пяна
ако има такава или пирони, както и др. крепежни елементи. Касата
се отделя от зидарският отвор и се пренася на местото за
депониране на стр. отпадъци.
Демонтаж и монтаж на радиатор алуминиев 120/60 - преди
демонтажа трябва да са сигурни, че отоплителната системата е
празна и не е по налягане. След това се освобождава радиатора от
холендерите и крановете, освободеният радиатор се премахва от
стената. Свободните краища на тръбите се запушват за да няма
случайно изтичане на вода.
Демонтаж на фаянсови и теракотни плочи по стени и подове 15/15тази операция се извършва механизирано, чрез електрически или
пневматични къртачи, преди започването на тази дейност трябва
да проверим и обезопасим помещението където ще се извършва
демонтажа тъй под плочките /скрито/ е възможно преминаването
на ВиК или ел.инсталация. След изкъртването на плочките
строителния отпадък се пренася на мястото за изхвърляне на
същия.
Облицовка с фаянсови плочки - полагането на фаянса се изпълнява на
суха и здрава и права основа, полагането става отдолу на горе, като
се следи плочките да се поставят в хоризонтална и вертикална
равнина. При монтажа се следи фугите да са равномерни с еднаква
дебелина и да се следват, да няма разминаване между отделните
плочки. Залепването на плочките към основата се извършва със
специално предназначено лепило, което е сухо в торби.
Приготвянето на лепилото се извършва с помощта на ел.бъркалка,
смесването става като в кофа с вода се добавя от сухото лепило и с
постоянно разбъркване на машината се постига необходимата
консистенция на лепилната смес. Приготвено лепило е негодно за
употреба след два часа тъй като то започва да втвърдява.
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Необходимо е технологичен престой от мин 24 часа за последващи
видове СМР.
Щендерни стени с деб. 155-255 ПВЦ плоскости, ламперия- при
изпълнението на тази операция е необходимо съгласно проекта да се
маркира точното местоположение на стената на обекта чрез
спазване на съответните размери. След това се монтират
носещите профили на щендерната стена със съответния размер
профил. Фиксират се двата водещи профила посредством дюбели
към тавана и пода на помещението през необходимото разстояние,
като двата профила трябва да са във вертикална равнина. След
като те се монтират започва монтажа на вертикалните профили
през 60 см., те се захващат към водещите профили с специални
самопробивни винтове наречени копчета. След изпълнената вече
носеща конструкция се преминава към монтажа на плоскостите.
Фугиране на фаянсова облицовка и почистване - фугирането е
изключително важен етап от полагането на плочки. За фугите се
препоръчва използването на гъвкава аквастатична фугираща смес.
Фугиращата смес се разбърква в чиста вода.Когато се използват
цветна фуга, тя се разбърква добре до получаването на еднакъв,
хомогенен цвят. Фугите между плочките се почистват добре и се
навлажняват преди нанасянето на сместа. Използва се гумирана
маламашка за по-равномерно разпределение фугиращата смес.
Оформя се с гьбирана маламашка, а сухия слой се отстранява с мек
парцал.
Търкане на стара мозайка - съществуващата мозайка се обработва
и почиства, чрез шлайфане, то може да се извърши ръчни или
механизирано като и в двата случая се използват абразивни
материали този процес е грубо полиране на настилката, при който
се премахват дълбоки и плитки драскотини и разлика в нивата на
съседните плочи.
Доставка и монтаж на желязна конструкция за платформа профилите предварително са заготвени съгласно зададените
размери, грундира се двукраатно с груд. След монтажа на обекта
заварките се грундират отново и цялата конструкция е боядисва
посредством валяк или четка.
Пренасяне на строителен отпадък с кофи-строителния отпадък.
Ръчно натоварване и превоз на депо строителни отпадъци - тази
позиция ще се изпълнява ръчно чрез натоварване с лопати, като
работника пълни лопатата с материала и с движение на ръцете го
прехвърля в камиона определен за извозване. Другия вариант за
натоварване е механизиран с багер, багера загребва строителния
отпадък и го натоварва на камиона. След като бъде натоварен
камиона с определеното количество материал същия го извозва на
строителното депо и го разтоварва.
Демонтаж на прозорец 260/120 - при демонтажа на прозореца се
изпълняват същите дейности както при демонтаж на врати т.е.
първо се премахва крилото на прозореца чрез навдигане като се
внимава да не се счупи стъклото, след което се премахва
монтажната пяна ако има такава или пирони, както и др. крепежни
елементи. Касата се отделя от зидарският отвор и се пренася на
местото за депониране на стр. отпадъци.
Обръщане на прозорец/врата-мазилка, камък - на монтирания
прозорец или врата се оглежда дали не е останала монтажна пяна
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за премахване, след което по стената се поставя мастар, с който е
изправя ъгъла, нанася се вароциментов разтвор по обиколката на
отвора, дебелината на разтвора трябва да се съобрази с
последвалите видове довършителни работи така,че при завършен
вид пантите да останат свободни за да функционира продукта.
- Алуминиев прозорец с врата 285/120, 75/200 е прекъснат термомост
с коефициент на топлопреминаване 2,00 Wm2K - прозорците се
монтират в готовия зидарския отвор, с помощта на нивелир се
отвесира прозореца, с клинчета и разпънки се фиксира и
застопорява каста. След това в ъглите и по вертикалната част се
впръсква монтажна пяна, изчаква се технологично време да втвърди
пяната след което по обиколката на касата се полага същата
монтажна пяна. След нейното пълно изсъхване се монтира
стъклопакета и се регулират отваряемите крила на прозореца.
- Прегради-алуминиеви остъклени от 1,60 до 2,30 - преградите се
монтират отвесно е помощта на нивелир, с електрическа ударопробивна машина се пробива дупка през профила и в тавана/пода или
стената след което в дупката е поставя дюбел и винт за
закрепване. След като се дюбелира закрепи рамката на преградата
се пристъпва към монтаж на стъкла и плоскости в отворите,
поставят се държаните и уплътнителните гуми.
 ВИК ЧАСТ:
- Демонтаж на PVC вертикален щранг тръбопровод ф50/5 демонтажа се извършва след като се убедим, че по трасето на
тръбата няма вода. С ножовка или друг подходящ инструмент се
отрязва тръбата в краищата ако има скоби се премахват и
тръбата се сваля на земята. Демонтираната тръба се пренася до
депото за изхвърляне на строителния отпадък.
- Доставка и монтаж на PVC вертикален щранг тръбопровод тръби
ф50/5 включително фасонни части - съгласно определеното трасе в
проекта се монтират вертикалните щрангове, като първо се
оглежда трасето на преминаване акоима пречещи елементи или
неравности се премахват, отрязва се тръбата съобразно
необходимия размер, отбелязва са линията на преминаване на
тръбата и се маркират местата където ще се сложат фиксиращи
скоби. След това се монтират скобите чрез пробиване на отвор,
влагане на дюбел и шпилка завива се полвинката скоба на шпилката
и се проверява дали всичките скоби са в една отвесна линия. Следва
монтажа на тръбата като се използва специални лепило за PVC
тръби, също тъка при снаждане може да се нагрее тръбата и да се
разшири за да влезне горния елемент в нея, поставя се отново лепило
и чрез натискане се вкарва тръбата една в друга или съответните
фасонни части. Фасонните части при монтажа им във входяшата
част имат гума тя се маже е разтвор за по-лесно монтиране към
тръбите, трябва много да се внимава да не се наруши състоянието
на уплътнителната гума за да не връща вода.
- Доставка и монтаж на тоалетна мивка-комплект - монтажа на
мивката се извърша като се съблюдава средата и да е разположена
в средата на смесителя, налага се мивката под смесителя, нивилира
се, с молив или маркер се отбелязват отворите за разпробиване на
монтажните дюбели. Отстранява се мивката на белязаните места
с необходимата дебелина на свредела и чрез ударно-пробивна
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машина се правят отворите в стената, същите трябва се
почистят вкарва се дюбела и се навива/стяга шпилката.
Демонтиране тоалетна мивка- при демонтажа трябва да сме се
уверили, че е спряна водата и е източена водопроводната система, с
помощта на инструменти се премахват държаните на мивката и
тя се премахва, ако това не е възможно с помощта на чук или
електрически къртач с разкъртва мивката и основата зад нея.
Образувалия се строителен отпадък се пренася до депото.
Доставка и монтаж на смесителни душ батерии - операцията се
извършва като на предварително изведените изводи се монтира
смесителаната батерия съгласно схемата на производителя. С ключ
равномерно се монтират двата ексцентрика така, че те да са в
хоризонтално положение, монтира се смесителя с двете гайки към
ексцентриците като уплътненията трябва да са добре стегнати.
Следва монтирането на душ слушалката и фиксирането и към
стената посредством дюбел и производствената планка. Прави се
изпитване за да се уверим, че няма течове.
Доставка и монтаж на смесителни батерии за тоалетна мивка извършва се като на предварително изведените изводи се монтира
смесителаната батерия съгласно схемата на производителя. С ключ
равномерно се монтират двата ексцентрика така, че те да са в
хоризонтално положение, монтира се смесителя с двете гайки към
ексцентриците като уплътненията трябва да са добре стегнати.
Прави се изпитване за да се уверим, че няма течове.
Сифон подов чугунен ф50 - монтажа на сифона се извършва на
отбелязаните в проекта места, като се съблюдава за наклоните
към сифона, фиксирането му към канализационните тръби става с
лепила за да се подсигури срещу протичане.
Демонтиране на клозетно седало - монтажа се извършва при готови
настилки и стенни покрития. Поставя се тоалетното клекало на
пода проверява се изходящия отвор дали ще функционира правилно,
отбелязват се фабричните места за закрепяне на пода, отстранява
се клекалото разпробиват се двата отвора с ударопробивна
машина, поставят се дюбелите,на клекалото се поставя
уплътнителна лента и се стяга с двата болта. Следва монтирането
на казанчето върху седалото като през двата фабрични отвора се
поставят шпилките и се стягат с пернатите гайки за седалото.
Монтира се захранващия маркуч към водопровода и спирателната
арматура в казанчето. Пуска се захранване с вода за проверка на
течове.
Доставка и монтаж на сифон за кухненска мивка - никелиран - при
вече монтирана мивка се монтира сифона, като през оточния отвор
се постави решетката с уплътнението а под мивката се постави
второто уплътнение и сифона, стягат се с болта от
производителя. Следва монтаж на мека връзка или тръба от
сифона към канализацията, заустването се завършва с гумен
маншон за предотвратяване на миризми и течове.
Доставка и монтаж на смесителни батерии за тоалетна мивка извършва се като на предварително изведените изводи се монтира
смесителаната батерия съгласно схемата на производителя.С ключ
равномерно се монтират двата ексцентрика така, че те да са в
хоризонтално положение, монтира се смесителя с двете гайки към
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ексцентриците като уплътненията трябва да са добре стегнати.
Прави се изпитване за да се уверим, че няма течове.
Услуга с „ВОМА“ - при необходимост се кориднира услугата с ВИК
гр. Смолян, извиква се специализираната машина, специалистите с
помощта на машината отпушват и прочистват дадената част от
канализация н помещението.
Пренасяне на строителен отпадък с кофи-строителния отпадък с
лопати се товари в кофи и се пренася до определеното депо, кофата
се изсипва и работника я пренася отново за пълнене. Изпитване на
водопроводна мрежа - изпитването се извършва след като се
монтират водопроводните тръби, крайщата им се затапват с
водопроводни тапи, и след това се напълва системата с водата под
налягане в системата, това се изпълнява преди да се скрият
тръбите и връзките между тях. Проверява се за течове по
системата и ако няма такива се пристъпва към последващи видове
СМР. Изпитване на канализация - извършва се след монтажа на
канализационните тръби и преди същите да бъдат скрити. В единия
край канализацията се затапва и се пълни с вода, след като се
напълни се наблюдава дали има течове. Като в системата няма
течове се пристъпва към следващи ремонтни работи.
Демонтаж на чугунени тръби на вертикален щранг стара
канализация - демонтажа се извършва по етапно като се започне с
демонтиране на най-горната тръба като се премахват с чук и шило
циментовия разтвор, освобождава се елемента и се сваля от
щранга. В тази последователност като бъдат демонтирани
всичките елементи от щранга, същите се пренасят до депото за
строителни отпадъци.
Доставка и монтаж на вертикален PVC щранг ф110 включително
фасонни части - съгласно определеното трасе в проекта се
монтират вертикалните щрангове, като първо се оглежда трасето
на преминаване ако има пречещи елементи или неравности се
премахват, отрязва се тръбата съобразно необходимия размер,
отбелязва са линията на преминаване на тръбата и се маркират
местата където ще се сложат фиксиращи скоби. След това се
монтират скобите чрез пробиване на отвор, влагане на дюбел и
шпилка завива се полвинката скоба на шпилката и се проверява дали
всичките скоби са в една отвесна линия. Следва монтажа на
тръбата като се използва специални лепило за PVC тръби, също
тъка при снаждане може да се нагрее тръбата и да се разшири за
да влезне горния елемент в нея, поставя се отново лепило и чрез
натискане се вкарва тръбата една в друга или съответните
фасонни части. Фасонните части при монтажа им във входяшата
част имат гума тя се маже с разтвор за по-лесно монтиране към
тръбите, трябва много да се внимава да не се наруши състоянието
на уплътнителната гума за да не връща вода.
Почистване на водосточна решетка - почистването се извършва
след като се отстрани металната решетка и с лопата или мистрия
ръчно се събере отложения нанос, същия се пълни в кофи и се
пренася на депото за отпадъци.
Разбиване с чук и шило - чрез извършване на единични механични
движения с една ръка се нанасят удари по шилото което се държи с
другата ръка. Острият връх на шилото разрушава структурата на
бетона. Образувалия се отпадък се пренася на депото. Разбиване и
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възстановяване на дъно под водосточна решетка - дъното на
водосточната решетка се разбива с чук и шило, или с електрически
къртач. При приключване на разбиването се изчиства и се изнася
строителния отпадък, дъното се подравнява, и се полага разтвор за
възстановяване на дъното. Положения разтвор се уплътнява и
добре се заглажда, след това се оставя да изсъхне.
РЕМОНТ И ИЗОЛИРАНЕ НА ИЗТОЧНА СТЕНА КУХНЯ.
- Демонтаж, изчукване бетон и почистване на отводнителна
решетка - първо демонтираме отводнителната решетка, изчуква се
с чук и шило около основата на решетката от стар бетон.
Почиства се отводнителната решетка и образувалите се отпадъци
се пренасят на определеното за това място.
- Демонтаж на облицовка от камък и риолитни павета - демонтажа
се извършва с ръчно с чук и шило или механизирано с електрически
къртач. Подхваща се от един край и се откъртват плочките в
последователност като се съблюдава да не се оставят плочи или
павета по облицовката.
- Възстановяване на дъно водосточна решетка - дъното изчиства се
подравнява, и се полага разтвор за възстановяване на дъното.
Положения разтвор се уплътнява и добре се заглажда, след това се
оставя да изсъхне. Следва изнасяне на строителния отпадък.
- Демонтаж на квадратни медни улуци 20/20 - демонтирането става
след като се демонтират носещите елементи на улука
последователно със това се премахва и самата част на улука така,
че да не се допусне падане и провисване на целия улук. Ако е с голяма
дължина се срязва с електрически шлайф на по-малки дължини за да
е осигурена безопасността на работника.
- Доставка и монтаж на нови казанчета PVC с полиестерно покритие
- след доставката се пристъпва към монтажа на казанчето.
Същото се прикрепя на определеното място на изтичане, като
предварително се сложи силикон в контактната зона със стената и
се прилепи плътно към нея. Монтажа трябва да се извърши така, че
вливната площ да попада изцяло в казанчето за да се обере цялото
количество вода.
- Доставка и монтаж на нови отводнителни решетки - монтажа се
извършва съгласно условията на производителя за да се гарантира
ефикасност и дълготрайност на продукта. Първо се полага
основата на решетката тя се нивелира и фиксира спрямо наклона на
терена да няма стърчащи краища който могат да предизвикат
спъване и пречки. След като се фиксира основата за решетката тя
се замонолитва към терена с крепежни елементи а в последствие и с
циментов разтвор за по-голяма якост. Пристъпва се към монтажа
на горната част от решетката.
- Разбиване на асфалтова настилка - с помощта на къртач се
изкъртва настилката на отделни части, които се събират и се
изхвърлят на депото.
- Армирана бетонова настилка - мястото къде ще се изпълнява
армираната настилка се подравнява, разстила се полиетилен над
основата, полага се предвидената армировка като се слагат и
фиксатори за дистанциране на същата от основата за да попадне
бетонов разтвор под нея. След извършване на тези действия с
пристъпва към полагането на бетоновата настилка, при самото
полагане настилката трябва да се уплътни посредством иглени
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вибратори или вибродъска, полага се спрямо наклона или
хоризонтално. След самото полагане се заглажда. При тази дейност
е важно да се съблюдава съсъхването на настилката ако е
необходимо се полива с вода за да не се напука.
Асфалтова настилка - доставеният асфалт се полага докато е в
горещо състояние, с помощта на дървени гребла се разстила
равномерно с определената дебелина и помощта на специални
дървени или метални гребла. Положения асфалт се уплътнява с
валяк и трамбовка, като същевременно се и намокря леко за да не се
залепва за уплътнителната машина. Настилката се оставя да
втвърди като не се допуска преминаване на хора и машини до
пълното му втвърдяване.
Пердашена армирана циментова замазка d=10см. - разстила се
полиетилен над основата, полага се предвидената армировка като
се слагат и фиксатори за дистанциране на същата от основата за
да попадне циментов разтвор под нея. След извършване на тези
действия с пристъпва към полагането на циментовата замазка, при
самото полагане настилката трябва да се уплътни посредством
иглени вибратори или вибродъска, полага се спрямо наклона или
хоризонтално. След самото полагане се заглажда с пердашки то
може да се извърши ръчно или механизирано. При тази дейност е
важно да се съблюдава съсъхването на настилката ако е
необходимо се полива с вода за да не се напука.
Направа холкер - ръчно се нанася циментов разтвор в крайщата за
да се получи скосен ъгъл, след нанасянето на разтвора с помощта на
мистрия или шпакла се оформя самия холкер, като се съблюдава а е
в една равнина да няма пропуснати места и изкривявания. За
последвали дейности се оставя холкера да изсъхне.
Грундиране с дълбокопроникващ грунд на стоманобетонова
констукция - посредством валяк или четка, готовия грунд се нанася
върху стоманобетонова конструкция, изчаква се грунда да попие и
изсъхне след което може да се пристъпи към следващи СМР.
Грундирането е задължително тъй като грунда попива и запушва
порите и изравнява попивателната адхезия на основата, тогава
следващите процеси залепват стабилно за основата.
Безшевна изолация „Течна гума“ - готовия разтвор се разбъркава с
електрическа бъркалка за образуване на хомогенна смес, с помощта
на валяк или четка се нанасят няколко слоя върху конструкцията,
като за всеки слой се изчаква предишния да е напълно изсъхнал. В
ъглите допълнително се обработват с четка за да се гарантира
качественото полага на изолацията.
Импрегниране на бетон и каменни повърхности - импрегнирането се
извършва със специални разтвори с четка и валяк. Като самото
импрегниране се извършва най- малко в два слоя за да се гарантира
необходимия ефект.
Ревизия, ремонт бетонова шахта d= 80см - първо се прави оглед на
самата шахта, ако има обрушени места се почистват и
обработват с грунд след което се възстановяват със специален
репариращ разтвор, чрез който се постига първоначалната здравина
и функционалност на шахтата. Разтвора се нанася на няколко слоя
с четка или шпакла.
Монтаж на настилка от ивайловградски камък - камъка се полага
ръчно с флексов лепилен разтвор, приготвя се разтвора с
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електрическа бъркалка до определена консистенция, върху долната
страна на камъка се намаза със разтвор и се полага на основата. С
гумен чук се прилепва плътно по основата така, че да няма кухини,
следи се за хоризонталното полагане без големи вертикални ръбове.
Облицовка врачански камък стени и около прозорци - врачанския
камък се монтира ръчно с флексов лепилен разтвор, приготвя се
разтвора с електрическа бъркалка до определена консистенция,
върху долната страна на камъка се намаза със разтвор и се полага
на основата. С гумен чук се прилепва плътно по основата така, че
да няма кухини, следи се за правилно хоризонталното и вертикално
полагане, фугите трябва да са минимални, като след това се фугира
с фугираща маса за недопускане на влага между камъка и основата.
- Услуга с „ВОМА“ - при необходимост се кориднира услугата с ВИК
гр. Смолян, извиква се специализираната машина, специалистите с
помощта на машината отпушват и прочистват дадената част от
канализация н помещението. Пренасяне на строителен отпадък е
кофи-строителния отпадък с лопати се товари в кофи и се пренася
до определеното депо, кофата се изсипва и работника я пренася
отново за пълнене. Ръчно натоварване и превоз на депо строителни
отпадъци - тази позиция ще се изпълнява ръчно чрез натоварване с
лопати, като работника пълни лопатата с материала и е движение
на ръцете го прехвърля в камиона определен за извозване. Другия
вариант за натоварване е механизиран с багер, багера загребва
строителния отпадък и го натоварва на камиона. След като бъде
натоварен камиона с определеното количество материал същия го
извозва на строителното депо и го разтоварва.
РЕМОНТ И ИЗОЛИРАНЕ - ТЕРАСА НАД КУХНЯ.
- Демонтаж на дъждоприемни решетки и основи за решетки - първо
демонтираме отводнителната решетка, изчуква се с чук и шило
около основата на решетката от стар бетон. Почиства се
отводнителната решетка и образувалите се отпадъци се пренасят
на определеното за това място.
- Демонтаж на квадратни медни улуци 20/20 - демонтирането става
след като се демонтират носещите елементи на улука
последователно със това се премахва и самата част на улука така,
че да не се допусне падане и провисване на целия улук. Демонтаж на
медни водосточни казанчета - казанчетата се демонтира като
първо се премахват крепежните елементи отстранява се самото
казанче от стената и се пренася на определеното място за
отпадъци.
- Разбиване на бетонова настилка - неармирана - ръчно- РЦ - чрез
извършване на единични механични движения с една ръка се нанасят
удари по шилото което се държи с другата ръка. Острият връх на
шилото разрушава структурата на бетона. Образувалия се отпадък
се пренася на депото.
- Грундиране с дълбокопроникващ грунд на стоманобетонова
констукция - посредством валяк или четка, готовия грунд се нанася
върху стоманобетонова констукция, изчаква се грунда да попие и
изсъхне след което може да се пристъпи към следващи СМР.
Грундирането е задължително тъй като грунда попива и запушва
порите и изравнява попивателната адхезия на основата, тогава
следващите процеси залепват стабилно за основата.
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Пердашена армирана циментова замазка с!=10см. - разстила се
полиетилен над основата, полага се предвидената армировка като
се слагат и фиксатори за дистанциране на същата от основата за
да попадне циментов разтвор под нея. След извършване на тези
действия с пристъпва към полагането на циментовата замазка, при
самото полагане настилката трябва да се уплътни посредством
иглени вибратори или вибродъска, полага се спрямо наклона или
хоризонтално. След самото полагане се заглажда с пердашки то
може да се извърши ръчно или механизирано. При тази дейност е
важно да се съблюдава сасъхването на настилката ако е
необходимо се полива с вода за да не се напука.
- Разбиване с чук и шило - чрез извършване на единични механични
движения.
- Разбиване и възстановяване на дъно под водосточна решетка —
дъното на водосточната решетка се разбива с чук и шило, или с
електрически къртач. При приключване на разбиването се изчиства
и се изнася строителния отпадък, дъното се подравнява, и се полага
разтвор за възстановяване на дъното. Положения разтвор се
уплътнява и добре се заглажда, след това се оставя да изсъхне.
- Импрегниране на бетон и каменни повърхности - импрегнирането се
извършва със специални разтвори с четка и валяк. Като самото
импрегниране се извършва най- малко в два слоя за да се гарантира
необходимия ефект.
- Пренасяне на строителен отпадък с кофи-строителния отпадък с
лопати се товари в кофи и се пренася до определеното депо, кофата
се изсипва и работника я пренася отново за пълнене.
- Ръчно натоварване и превоз на депо строителни отпадъци - тази
позиция ще се изпълнява ръчно чрез натоварване с лопати, като
работника пълни лопатата с материала и с движение на ръцете го
прехвърля в камиона определен за извозване. Другия вариант за
натоварване е механизиран с багер, багера загребва строителния
отпадък и го натоварва на камиона. След като бъде натоварен
камиона с определеното количество материал същия го извозва на
строителното депо и го разтоварва.
- Монтаж на нови казанчета с полиестерно покритие - след
доставката се пристъпва към монтажа на казанчето. Същото се
прикрепя на определеното място на изтичане, като предварително
се сложи силикон в контактната зона със стената и се прилепи
плътно към нея. Монтажа трябва да се извърши така, че вливната
площ да попада изцяло в казанчето за да се обере цялото количество
вода.
- Монтаж на нови улуци с полиестерно покритие ф160 - монтажа се
извършва със скоби които се дюбелират и захващат към фасадната
стена със съответния наклон, след монтажа на скобите се поставя
улука снаждането се извършва с лепило или специален силикон който
да предотврати преминаването на вода между двете части на
улука.
- Ремонт на медни отводнителни корита - прави се оглед на
коритото ако се констатира наличие на компрометиран участък се
обработва за отстраняване на дефекта, като ако е голям участъка
се заменя с нов, а ако е малко се обработва чрез запушване на
отвора.
РЕМОНТ И ИЗОЛИРАНЕ СЕВЕРНА СТЕНА КУХНЯ.
-
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Разбиване на асфалтова настилка - с помощта на къртач се
изкъртва настилката на отделни части, които се събират и се
изхвърлят на депото.
Изкъртване вертикални стени с врачански камък — механизирано се
демонтира камъка като се започва от най-високата точка,
внимателно камък е изкъртва от стената ако има възможност се
придържа от друг работник да не пада от голяма височина.
Демонтирания камък се събира и се пренася на оределените места
за изхвърляне.
Армирана бетонова настилка - местото къде ще се изпълнява
армираната настилка се подравнява, разстила се полиетилен над
основата, полага се предвидената армировка като се слагат и
фиксатори за дистанциране на същата от основата за да попадне
бетонов разтвор под нея. След извършване на тези действия с
пристъпва към полагането на бетоновата настилка, при самото
полагане настилката трябва да се уплътни посредством иглени
вибратори или вибродъска, полага се спрямо наклона или
хоризонтално. След самото полагане се заглажда. При тази дейност
е важно да се съблюдава съсъхването на настилката ако е
необходимо се полива с вода за да не се напука.
Ревизия, ремонт бетонова шахта d= 80см - първо се прави оглед на
самата шахта, ако има обрушени места се почистват и
обработват с грунд след което се възстановяват със специален
репариращ разтвор, чрез който се постига първоначалната здравина
и функционалност на шахтата. Разтвора се нанася на няколко слоя
с четка или шпакла.
Направа на нови отводнителни решетки включване към РШ изпълнява се по следния начин оформя се леглото на решетката от
началната точка до включването в ревизоинната шахта, монтира
се основата и се фиксира, след което се замонолитва. При
приключване на замонолитването се поставя повърхностната
решетка.
Пердашена армирана циментова замазка d=10см. - разстила се
полиетилен над основата, полага се предвидената армировка като
се слагат и фиксатори за дистанциране на същата от основата за
да попадне циментов разтвор под нея. След извършване на тези
действия с пристъпва към полагането на циментовата замазка, при
самото полагане настилката трябва да се уплътни посредством
иглени вибратори или вибродъска, полага се спрямо наклона или
хоризонтално. След самото полагане се заглажда с пердашки то
може да се извърши ръчно или механизирано. При тази дейност е
важно да се съблюдава съсъхването на настилката ако е
необходимо се полива с вода за да не се напука.
Направа холкер - ръчно се нанася циментов разтвор в крайщата за
да се получи скосен ъгъл, след нанасянето на разтвора с помощта на
мистрия или шпакла се оформя самия холкер, като се съблюдава а е
в една равнина да няма пропуснати места и изкривявания. За
последвали дейности се оставя холкера да изсъхне.
Безшевна изолация „Течна гума“ - готовия разтвор се разбърква с
електрическа бъркалка за образуване на хомогенна смес, с помощта
на валяк или четка се нанасят няколко слоя върху конструкцията,
като за всеки слой се изчаква предишния да е напълно изсъхнал. В
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ъглите допълнително се обработват с четка за да се гарантира
качественото полага на изолацията.
- Импрегниране на бетон и каменни повърхности - импрегнирането се
извършва със специални разтвори с четка и валяк. Като самото
импрегниране се извършва най- малко в два слоя за да се гарантира
необходимия ефект.
- Почистване дъно английски двор - с лопата работника изтъргва
дъното на двора събира боклука в кофи и се изнася на определените
за изхвърляне места, вече почистеното място от наноси се измита
и се затваря решетката на английския двор.
- Пердашена армирана циментова замазка - разстила се полиетилен
над основата, полага се предвидената армировка като се слагат и
фиксатори за дистанциране на същата от основата за да попадне
циментов разтвор под нея. След извършване на тези действия с
пристъпва към полагането на циментовата замазка, при самото
полагане настилката трябва да се уплътни посредством иглени
вибратори или вибродъска, полага се спрямо наклона или
хоризонтално. След самото полагане се заглажда с пердашки то
може да се извърши ръчно или механизирано. При тази дейност е
важно да се съблюдава изсъхването на настилката ако е
необходимо се полива с вода за да не се напука.
- Услуга с „ВОМА“ - при необходимост се кориднира услугата с ВИК
гр. Смолян, извиква се специализираната машина, специалистите с
помощта на машината отпушват и прочистват дадената част от
канализация н помещението.
- Пренасяне на строителен отпадък с кофи-строителния отпадък с
лопати се товари в кофи и се пренася до определеното депо, кофата
се изсипва и работника я пренася отново за пълнене.
- Ръчно натоварване и превоз на депо строителни отпадъци - тази
позиция ще се изпълнява ръчно чрез натоварване с лопати, като
работника пълни лопатата с материала и с движение на ръцете го
прехвърля в камиона определен за извозване. Другия вариант за
натоварване е механизиран с багер, багера загребва строителния
отпадък и го натоварва на камиона. След като бъде натоварен
камиона с определеното количество материал същия го извозва на
строителното депо и го разтоварва.
ЕЛЕКТРО
- Направа и монтаж на двойна кабелна скара до 400мм - фабрично
готовата скара се доставя на обекта, по отбелязаното трасе се
очертават размерите на скарата. Отбелязват се местата където
ще се закрепи скарата на тавана, закрепването се извършва с
пробиване на дупка в тавана, монтиране на специален метален
дюбел в получения отвор, в монтирания дюбел се навива шпилка
която служи за закрепване на носещите шини.
- Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x1,5 MM2 - доставения кабел се
полага по кабелната скара, на обозначените места в проекта се
извежда за захранване на посочените консуматори. При
преминаване по стени кабела ще се положи скрито в тръби или
открито в канали до консуматорите. Завършващия край на кабела
се изолира и се изчаква монтажа на и включването му към уреда.
- Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x2,5 MM2 - доставения кабел се
полага по кабелната скара, на обозначените места в проекта се
извежда за захранване на посочените консуматори. При
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преминаване по стени кабела ще се положи скрито в тръби или
открито в канали до консуматорите. Завършващия край на кабела
се изолира и се изчаква монтажа на и включването му към уреда.
Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х4мм2 - доставения кабел се
полага по кабелната скара, на обозначените места в проекта се
извежда за захранване на посочените консуматори. При
преминаване по стени кабела ще се положи скрито в тръби или
открито в канали до консуматорите. Завършващия край на кабела
се изолира и се изчаква монтажа на и включването му към уреда.
Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х6мм2 - доставения кабел се
полага по кабелната скара, на обозначените места в проекта се
извежда за захранване на посочените консуматори. При
преминаване по стени кабела ще се положи скрито в тръби или
открито в канали до консуматорите. Завършващия край на кабела
се изолира и се изчаква монтажа на и включването му към уреда.
Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5 MM2 - доставения кабел се
полага по кабелната скара, на обозначените места в проекта се
извежда за захранване на посочените консуматори. При
преминаване по стени кабела ще се положи скрито в тръби или
открито в канали до консуматорите. Завършващия край на кабела
се изолира и се изчаква монтажа на и включването му към уреда.
Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x4 MM2 - доставения кабел се
полага по кабелната скара, на обозначените места в проекта се
извежда за захранване на посочените консуматори. При
преминаване по стени кабела ще се положи скрито в тръби или
открито в канали до консуматорите. Завършващия край на кабела
се изолира и се изчаква монтажа на и включването му към уреда.
Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5 MM2 - доставения кабел се
полага по кабелната скара, на обозначените места в проекта се
извежда за захранване на посочените консуматори. При
преминаване по стени кабела ще се положи скрито в тръби или
открито в канали до консуматорите. Завършващия край на кабела
се изолира и се изчаква монтажа на и включванет му към уреда.
Доставка и полагане на метални гофрирани тръби с диаметър 14
мм. — доставената тръба се полага върху металната скара или
скрито под мазилката, през определено разстояние се фиксира към
стената или тавана със специални скоби за закрепване. При
монтажа на гофрираната тръба се съблюдава да има възможно
най-малко чупки и да е в права линия.
Доставка и полагане на метални гофрирани тръби с диаметър 18
мм. - доставената тръба се полага върху металната скара или
скрито под мазилката, през определено разстояние се фиксира към
стената или тавана със специални скоби за закрепване. При
монтажа на гофрираната тръба се съблюдава да има възможно
най-малко чупки и да е в права линия.
Доставка и полагане на метални гофрирани тръби с диаметър 23
мм. - доставената тръба се полага върху металната скара или
скрито под мазилката, през определено разстояние се фиксира към
стената или тавана със специални скоби за закрепване. При
монтажа на гофрираната тръба се съблюдава да има възможно
най-малко чупки и да е в права линия.
Доставка и полагане на гофрирани тръби с диаметър 14 мм. доставената тръба се полага върху металната скара или скрито
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под мазилката, през определено разстояние се фиксира към стената
или тавана със специални скоби за закрепване. При монтажа на
гофрираната тръба се съблюдава да има възможно най-малко чупки
и да е в права линия.
Доставка и полагане на гофрирани тръби с диаметър 18 мм. доставената тръба се полага върху металната скара или скрито
под мазилката, през определено разстояние се фиксира към стената
или тавана със специални скоби за закрепване. При монтажа на
гофрираната тръба се съблюдава да има възможно най-малко чупки
и да е в права линия.
Доставка и монтаж на кабелен канал - монтирането става след
премахването на капака се позиционира канала по предвиденото
трасе, захващането става със дюбели към стената или към тавана.
Отбелязват се точките за фиксиране прави се монтажен отвор,
влага се ПВЦ дюбела и с видии се фиксира канала. Монтирането на
канала трябва да е в хоризонтално или вертикално положение, без
кривини. След монтажа се прекарват кабелите в него и се затваря
капачката на канала.
Доставка и монтаж на разклонителна кутия ПКОМ - кутията се
монтира след отстраняване на подвижния капак, в долната част
кутията се закрепва с винтове към кабелната скара или с дюбели
къс стената или тавана. След направата на всичките връзки в
кутията се монтира подвижния капак за да се избегне случайния
достъп до него.
Монтаж на луминесцентно тяло 2x3 6w - осветителното тяло се
разглобява от пурите, прилепя се основата към тавана и се
отбелязват монтажните отвори към тавана. Същите се
разпробиват, вкарва се захранващия кабел в корпуса на осветителя,
с видии се закрепва тялото към тавана след това се правят
връзките на захранващия кабел съгласно схемата за монтаж.
Монтират се пурите и рефлектора към тялото.
Светлинен указател EXIT с вграден източник на захранване - 7W
доставка и монтаж — указателя се разглобява, отбелязват се на
стената и плочата монтажните отвори, разпробиват се с машина,
фиксира се тялото и се подвърза съгласно схемата на
производителя.
Доставка и монтаж и свързване на контакти трифазни монтирането на контакти се извършва съгласно указанията на
производителя, отбелязват се местата съгласно проекта, закрепва
се основата на контакта към стената, прави се връзката за
захранващия кабел в клемите на контакта. След това се фиксира
корпуса на контакта към основата му и се фиксира с фабричните
болтове.
Доставка монтаж и свързване на контакти и ключове
обикновени/открит монтаж - монтажа ако е открит се изпълнава
съгласно предходната точка, а ако е за скрит монтаж в
предварително монтираните кутии се поставя контакта и с
фабричните крачета и болтчетата към тях се закрепват в
конзолите. След това се монтират и декоративните капачки към
тях. Преработване на Ел. табло главно - съществуващото табло ще
бъде преработено съгласно проекта, като се заменят или добави
различна
апаратура,
съобразно
новото
предназначение.
Преработване на Ел. табло междинно - съществуващото междинно
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табло ще бъде преработено съгласно проекта, като се заменят или
добави различна апаратура, съобразно новото предназначение.
ОТОПЛЕНИЕ.
- Доставка и монтаж на тръба с алуминиева вложка ф 16x2 - тръбите
се монтират като предварително се разпънат и се оразмерят
съгласно проекта и трасето за преминаване. Единия край се закарва
до крайната точка и се фиксира на посочената работна височина,
тръбите се укрепят през определено разстояние. Същите могат да
минават по пода или срито в стената. След прекарването на
тръбите те се затапват за да се предотврати навлизането на
боклуци.
- Доставка на тетка с ракора ф 16 - ракорите се монтират на тръбите
с алуминиева волжка чрез навиване и със специален инструмент се
стягат за да се предотврати течове и за връзки с кранове.
- Свързване на панелни радиатори към съществуваща тръбна мрежа посредством холендери и спирателни кранове се свързват
радиаторите към тръбната мрежа, с помощта на два ключа се
навиват холенфрите, единия ключ е за застопоряване а другия в за
стягане. Също така се използват кълчища или тефлонова лента за да
няма течове по системата.
- Хидравлична проба - хидравличната проба се извършва след монтажа
на цялата инсталация, системата се напълва с вода и се загрява от
котела за да се провери дали при високата температура ще се появят
течове.
ВЕНТИЛАЦИЯ.
- Демонтаж на кухненски смукател СВМ-2 - демотажа се извършва след
като се освободи смукателя от смукателните тръби. Освобождават
се носещите елементи от него и така демонтирания смукател се
пренася на мястото за отпадъци.
- Доставка и монтаж островен смукател комплект ск-он - монтажа се
извършва като се фиксира островния смукател, смукателните тръби
от въздуховода се монтират към него. След което се фиксира и
застопорява островния смукател към тавана на помещението.
- Демонтаж на въздуховод от свм - демонтажа се извършва като се
отделят елементите един от друг, тогава се подхожда към
премахване на укрепителната конструкция на въздуховода чрез
развиване на стопорните гайки или чрез изрязване с електрически
шлайф на конструкцията.
- Доставка и монтаж на въздуховод правоъгален фасонен - монтажа се
извършва като предварително се очертае трасето на преминаване и се
отбележат местата за укрепване на въздуховода. Съчленяват се на
земята елементите и се закрепват след това по трасето с
крепежните стойки. Местата на снадките се изолират допълнително
срещи изпускане на въздух.
- Демонтаж на мрежа от вентилационни решетки - с помощта на
ножица или електрически шлайф се изрязва мрежата по периферията
на решетката. Ако е възможно се развиват болтовете и се премахва
цялата решетка.
- Доставка и монтаж на поц.мрежа ситна - мрежата се оразмерява в
зависимост от размера на отвора където ще се монтира. След
изрязването се монтира към отвора с помощта на планки и
самонарезни болтове.
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Демонтаж на ел.мотор пренавиване и монтаж - демонтажа се
извършва след отстраняването на закрепващите болтове и гайки.
Като се освободи мотора се изважда внимателно и се предоставя на
специалисти за отваряне и пренавиване на ротора. След връщането от
сервиз се монтира отново на старото място за нормалното му
функциониране.
Демонтаж на филтърна материя - освобождава се мястото където се
намира филтърната материя, и се изважда от гнездото.
Доставка и монтаж на филтърна материя - доставената филтърна
материя се изрязва със съответния размер и се полага в
предназначеното гнездо.
Ел. изпитания на вентилатор - чрез подаване на електро напрежение се
проверява правилното функциониране на вентилатора. Следи се за
правилната посока на въртене в зависимост дали ще изсмуква или ще
нагнетява.
Доставка и монтаж на контактор - монтажа се извършва от
съответния електро специалист като се следи за правилното
свързване съгласно схемата на производителя.
Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 25А-380 V монтажа се извършва от съответния електро специалист като се
следи за правилното свързване съгласно схемата на производителя.
Изпитване на вентилационна система - след монтажа и свързването
на системата вентилационно и електрически се пристъпва към
изпитването и като се следи за правилното функциониране на същата.

 TЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, ВЗАИМНООБВЪРЗАНОСТ НА
СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ.
 Участникът предлага технологичният подход за изпълнение на поръчката
основан на логиката да работи, видовете СМР във взаимна обвързаност
и последователност на изпълнението, съобразен и плануван с
извършваните строително-монтажни работи.
- Обхванали сме всички дейности като сме отчели времето за
подготвителните работи, дейностите по строително-монтажните
работи, тестванията както и всички други дейности, необходими за
постигане на заложената цел и бъдещите договорни ангажименти.
 Методология и последователност за изпълнение на строителномонтажните работи.
- Метод на последователно изпълнение: - при този метод всеки етап от
изпълнението започва след предхождащият го.
- Метод на паралелното изпълнение: - ще се изпълняват няколко вида
строително-монтажни работи едновременно като групите работещи
не си пречат взаимно и при спазване на всички мерки за безопасност.
- Метод на изпреварващото изпълнение: - това е възможността за
извършване на строително-монтажни работи, на отделни етапи
които не са свързани, и тяхната взаимообвързаност към общия проект
е на по-късен етап. Това са дейности при които след изпълнението им и
преди последващите видове строително-монтажни работи /т.е. има
за довършителни работи след тях/ и няма да затруднява, пречи на
живущите в блока могат да бъдат изпълнени.
o При реализацията на обекта като цяло ще се прилагат първите два
метода, като същите те ще се прилагат по отделно и комбинирано.
Метода на паралелното изпълнение ще се използва възможно най-много
на строителната площадка. Тъй като обекта е наситен с отделни
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видове строителни работи, а площа и разпределението позволява да се
работи на различни фронтове по сградата. Ресурса от специалисти с
които разполагаме, и правилното им разпределяне на строителната
площадка, позволява използването на този метод достатъчно добре за
де е ефективен. Последователният метод се налага от
необходимостта от спазване на някой задължителни технологични
последователности. При прилагането на този метод, ще се появят и
съответните
технологични
прекъсвания,
определени
от
технологичните правила и норми на производителите, а може би и на
метрологичните условия. При изпълнение на строително-монтажните
работи, ще се прилага в някои случаи и метода на изпреварващото
изпълнение. Тук без нарушаване на технологичната последователност и
при спазване на всички технологични прекъсвания, ще започва
изпълнение на работи от следващ етап преди приключване на
предходния. Тази възможност зависи от организацията за изпълнение и
осигуряване на възможност за това. Прилагането на последният
метод, както и насищането с достатъчен брой квалифицирани
работници с необходимата специалност ще даде възможност за
съкращаване на срока за изпълнение на обекта. Във връзка с
изпълнението на така маркираните основни етапа сме направили
следната екипна организация за работа по видове СМР. От опита
който имаме знаем, че въпреки добрата организация и съгласуваност
на действията, които определяме в началото на всеки етап от
изпълнение на СМР, при хода на работа възникват обективно
необходими и належащи технологични прекъсвания. При изпълнението
на
строителството
ще
спазваме
следната
етапност,
последователност и взаимообвързаност на процесите.
ПЪРВИ ЕТАП - подготовка и обезопасяване на строителната площадка,
доставка на основно оборудване. След подписване на акт за откриване на
строителната площадка ще се пристъпи към подготовката за изпълнение
на строителните работи която включва обособяването на необходимите
помещения за временни складове, места-съблекални за работещите,
определяне на местата за временно депониране на строителни отпадъци.
Работници и ръководният персонал ще се извозват до обекта със
служебен транспорт, осигурен от изпълнителя. Дейности свързани с
монтаж на строителна временна ограда плътна и не плътна такава.
Оборудване на площадката със всички табели, предупредителни знаци и
обозначаване на опасностите криещи рискове на строителният обект.
Взимане на размери от място за изработката на PVC дограма, и
подпрозоречни дъски. Заявка на първоначална доставка със строителни
материали свързани с изпълнението на обекта. Осигуряване на временно
ел.захранване на обекта, определяне на трасето за преминаване на
удължители и включването на ел.уреди които ще се използват на обекта.
След като е обезопасена строителната площадка или участъка, тогава
може да се пристъпи към доставка и складиране на материали.
Поставяне на обозначителни и предупредителни табели на обекта.
Доставка със строителни материали свързани с изпълнението на
договора, това ще бъде извършвано регулярно и периодично, с цел да не се
задръсти строителната площадка с материали.
ВТОРИ ЕТАП - демонтажни и разрушителни работи във кухня. Този етап
обхваща изпълнението на вътрешните демонтажни и разрушителни
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работи по всички части архитектура, ВиК, ел. инсталации , отопление е
вентилация. Така също в този етап може да се види и разбере паралелният
и последователния метод на изпълнение на строително монтажните
дейности които нашето дружество сме заложили в изпълнението на
настоящата обществена поръчка. Започваме с очукването на варовата
мазилка, демонтират се вътрешните врати, същевременно с
разрушителните работи по архитектурната част започваме и
демонтажните работи и по съществуващата вентилация. По етапно
определените работници започват пренасянето на строителните
отпадъци до определените за това места. В последствие предвиждаме да
започне и демонтажните работи по ВиК частта с демонтажа на
съществуващите вертикални щрангове, тази операция ще се изпълнява
паралелно с демонтажа на фаянсовите и теракотните плочки,
демонтират се също така и съществуващото санитарно оборудване
мивки, тоалетни седала и др. Като в този етап поетапно се извършва
пренасянето на строителните отпадъци, както и натоварване и извозване
отпадъци на депо.
ТРЕТИ ЕТАП - доставка
и монтаж на нови електроинсталаця,
ВиК ОиВ инсталация, дограма, мазачески и бояджийски работи в кухня.
Етапа поради своя специфичен характер породен от съвкупността на
много видове отделни строително-инсталационни дейности, ни дава
възможност да докажем и разгърнем потенциала на нашите специалисти,
по отделните части обхващащи ОиВ, ВиК и електроинсталации както и
изпълнението на чисто строителни дейности. Тук имаме преплитане и на
трите метода на изпълнение съгласно описаната по-горе методология. В
този етап може да се види последователността и обвързаността при
изпълнение на всички видове инсталационни работи заедно с
довършителните дейности. Етапа сме го предвидели да започне след
изнасянето на основното количество строителен отпадък от
помещението, това се прави с цел по-бързо и качествено изпълнение на
предвидените строително монтажни работи, както и осигуряване на
безопасни условия на труд. Тази наша стратегия е видна от Приложение №
2. Предвиждаме изпълнението на изкърпване на вътрешната мазилка по
стени, те ще започнат от стени по който нямаме преминаване на ел.
проводници, тръби за отопление, както и ВиК инсталации. Същевременно с
това се монтира кабелната скара, и се започва прекарването на всички
кабели линии. По етапно с кабелните линии се полагат и предвидените
метални и ПВЦ гофрирани тръби, до съответните точки ще бъдат
прекарани и кабели с предвидените сечения. Паралелно с
електроинсталацията предвиждаме и започване на изпълнението на
новите водопроводни и канализационни трасета. Като сме заложили след
изпълнението на водопроводните и канализационните клонове докато не са
скрити да се направят и всички изпитвания на ВиК инсталация, това е
предвидено с цел докато се виждат тръбите и връзките дали няма течове
по системата. На този етап предвиждаме доставката и монтажа на
тръбите с алуминиева вложка за отоплителната инсталация, като по
част ОиВ ще се изпълни само монтажа на горе споменатите тръби, като
последващите дейности ще са след завършването на бояджийските
работи. Също така трябва на този етап да се направи и хидравличната
проба на тръбите. Тъй като се работи по всички части на обекта сме
заложили в линейния график паралелно изпълнението на част от
дейностите а именно, след като на даден елемент да речем стена е
приключили полагането на електро инсталацията и няма никакви други
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преминавания на инженерни инсталации ще пристъпваме към
изкърпването на стената с варов разтвор. След полагането на всички
инсталации електро, ВиК и ОИВ сме предвидели да се приключи и с всички
мазачески дейности, като през това време сме заложили и монтажа на
преградните стени, подмяна на дограмата, обръщането на новите врати и
прозорци. През този период сме предвидели нашите специалисти за
започнат полагането на фаянсовите и теракотните плочки и фугирането
на същите. След приключването на мазаческите дейности и изчакването
на необходимото технологично време за изсъхване на стените и таваните,
както и при приключване с полагането на инсталациите ще започнем
грундирането и полагането на латексовата боя по стени и тавани.
Изпълнението на тези процеси позволяват вече да се монтират и новите
алуминиеви прегради, те ще бъдат изпълнени с приключването на
бояджийските дейности на обекта. В този етап също сме предвидели и
доставката и монтажа на санитарното оборудване това ще се случи след
като приключим полагането на фаянса и теракота и фугирането му. По
електрическата част след завършване на бояджийските работи ще
започнем монтирането на осветителните тела, ключове и контакти,
както и преработката на двете електро табла. Относно ОиВ
инсталациите при приключване на полагането на латекс, ще започнем и
монтажа на панелните радиатори, новия островен смукател заедно с него
и новия въздуховод, доставката и монтажа на филтърната материя в
таблото за управление на вентилацията ще се подмини контактора и
автоматичния прекъсвач, така също ще се монтира и отремонтирания
електро двигател. При тези изпълнени видове работи може вече да се
направят и всички изпитвания по ОиВ частта на обекта.
 ЧЕТВЪРТИ ЕТАП - ремонт и изолиране на източна стена кухня. Този етапа
обхващаме изпълнението на всички видове строителни процеси и дейности
обхващащи демонтажни и разрушителни работи, нови тенекеджийски,
бетонно и асфалтополагащи дейности, хидроизолационни мероприятия
както и изпълнение на облицовъчни работи. Започваме разбира се с
разрушителните и демонтажните работи като на първо място сме
заложили демонтаж и изчукването и своевременно почистване на
отводнителната решетка. Заедно с нея сме предвидили и разбиване, и
очукване на облицовка от врачански камък около прозорци. След тези две
операции, ще предприемем действия по демонтаж на камъка и риолитните
павета, както и демонтажа на медните улуци, определените работници ще
започнат пренасянето строителния отпадък, както и натоварването на
същия на камион за извозването му на депото. След извършване на
демонтажните работи сме заложили възстановяване на водосточната
решетка, а също така и разбиването на асфалтовата настилка. В този
посочен от нас етап ще изпълним новата армирана бетонова настилка,
пердашената циментова замазка, както и полагането на предвидената нова
асфалтова настилка. Ще бъдат изпълнени и предвидените хидроизолаионни
мероприятия чрез полагането на обмазна изолация тип течна гума, като
преди това ще се изпълни грундиране с дълбоко проникващ и заздравяващ
грунд съгласно технологичните предписания и изисквания. Спазвайки
необходимото технологично време за изпълнение и изчакване за
изпълнението на безшевната хидроизолация и нейното напълно изсъхване, ще
започнем облицовката с врачански камък, доставката и монтажа на новите
отводнителни решетки, ревизията и ремонта на бетоновата шахта.
Завършвайки облицовката от врачански камък и другите СМР свързани с
настилките описани в този етап ще пристъпим към импрегнирането на
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бетоновите и каменните повърхности който са изпълнени в зоната на
източната стена. Приключвайки с дейността към импрегниране на
описаните по-горе елементи можем да престъпим към доставката и
монтажа на новите отводнителни решетки. Точно тук се предвидели и
доставката и монтажа на новите казанчета с ПВЦ полиестерно покритие.
Предвидено е и използването на специализираната машина ВОМА за
отпушване и ревизия на каналните системи.
ПЕТИ ЕТАП - ремонт и изолиране тераса над кухня. На този етап трябва се
обърне сериозно внимание по изпълнението и влаганите материали, както и
спазването на технологичните изисквания и нормативи за изпълнение на
определените видове СМР. Както всеки по-горе описан етап така и в този
ще започнем най-напред с демонтажни и разрушителни дейности. Първо ще
демонтираме дъждоприемните решетки ведно с техните основи, в
последствие сме предвидели демонтажа на квадратните медни улуци с
размери 20/20. В този период от време е заложено и разбиването на
бетонната настилка, разбиване на бетон с чук и шило, както разбиването и
възстановяване на дъното под водосточната решетка. След извършените
разрушителни и демонтажни дейности сме предвидели да се пренасянето на
образувалия се строителен отпадък на определеното за целта депо.
Приключването на тази дейност води до започване на натоварване и
извозване строителния отпадък на регламентираното сметище. Почиства
се старателно терена и се грундира с дълбокопроникващ грунд
строителната конструкция. Изчаква се необходимото технологично време и
с пристъпва към полагането на пердашената армирана циментова замазка.
При набирането на необходимата конструктивна здравина можем да
започнем полагането на импрегнатор за бетон и каменни повърхности, при
неговото полагане се следи на равномерното и повсеместно полагане.
Изчакваме напълно изсъхването на химикала, като след това можем да
пристъпим към монтажа на предвидените нови улуци с полиестерно
покритие като следим за качествения монтаж, технологичното изпълнение
на снадките на улука и също така за спазване на необходимия монтажен
наклон. При вече монтирания съобразно нормативите улук можем да
извършим и монтажа на водосборни казанчета с ПВЦ полиестерно
покритие. В сметката е предвидено и ремонт на медни отводнителни
канали, предвидели сме детайлен оглед на каналите, като нашите експерти
ще ремонтират и обработят всички компрометирани точки по трасето на
улука. При необходимост ще бъде извършена подмяна и на цели елементи
когато е наложително. С тази последна операция сме предвидили
завършване на петия етап от изпълнението на възложената поръчка. Много
сериозно ще акцентираме на качествените материали влагани в етапа, тъй
като терасата е много отговорен елемент по отношение спиране
проникването на води и капилярна влага в конструкцията така и в ново
ремонтираната кухня.
ШЕСТИ ЕТАП - ремонт и изолиране на северната стена кухня. Технологична
последователност кореспондирайки с тази, отразена и видна в приложеният
от нас линеен календарен график за изпълнение на поръчката, като
Приложение № 2 в тръжната документация, ни води към разглеждане като
последователност до последния шести етап от обявената поръчка. Отново
при описване на последователно ще започнем нашата работа по етапа с
предвиждане на първо място изпълнението на разрушителните и
демонтажните работи. Заложили сме първо разбиване на асфалтовата
настилка посредством електрически къртачи и съответните обучени
специалисти да изпълнят тази дейност качествено и в срок. Веднага след
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това сме предвидели и изкъртването на врачанския камък по вертикалните
стени. При премахването на въпросният камък разбираемо ще се натрупа
строителен отпадък и в съществуващия английски двор. Затова сме
предвидели почистването на същия да стане паралелно с премахването на
врачанския камък от стените. Образувалия се строителен отпадък ще бъде
пренесен от съответните работници до мястото определено за временно
депо, откъдето ще бъде натоварен антранстортното средство и ще се
откара на регламентираното сметище. В предвид на горе изложеното
можем да пристъпим към ревизия и ремонт на отводнителните шахти, ще
се направи оглед и експертните работници ще ремонтират
компрометираните участъци и елементи по ревизионните шахти. Ще се
изпълнят дейности по новите отводнителни решетки и тяхното заустване
към съответните шахти. След това сме предвидели изпълнението на
армираната бетонова настилка, като при завършване на това перо ще
изпълним предвидения холкер по ръба на елементите. Ще се изчака
необходимото технологично време за набиране на якост и изсъхване на
бетоновата настилка и тогава пристъпваме към изпълнението на
безшевната хидроизолация от течна гума. Изпълнявайки и приключвайки
този вид СМР, се налага да изчакаме нормативното време за
взаимодействие и напълно изсъхнал хидроизолационен слой пристъпваме към
полагането на пердашената армирана циментова замазка. При получената
завършеност и якост на елемента остава да импрегнираме е необходимата
химия готовия строителен елемент. Това бе последния финален етап кой
нашия екип предлага да се изпълни в работната програма.
o При изготвянето на линейният календарен график участникът предлага
вземайки предвид същността на сградата, нейното предназначение,
функция и като са отчели всички рискове срок за изпълнение:
- стоително-монтажните работи от 100 календарни дни
- максимален брой ангажирани работници на обекта 24 броя
 Декомпозиране на отделни действия и задачи.
o Декомпозиране на строителни дейности съгласно втори етап демонтажни и разрушителни дейности, тъй като това са процеси който
сами по себе си включват по- елементарни действия ще опишем тези в
който има повече дейности и може да се направи декомпозиране.
Демонтиране и монтаж на радиатор -алуминиев 120/60 тука имаме
преплитането на няколко дейности а това са демонтаж където с
инструменти се демонтира радиатора, след това с необходимите
материали се запушват отворите на тръбното трасе, втората дейност
описана в тази точка е монтажа на радиаторите. Тя обхваща
поставянето на носещите планки, подмяна на ракори и спирателни
кранове и подвързването към радиатора. Демонтаж PVC вертикален
щранг тръбопровод ф50/5 в тази позиция обхваща демонтаж на
тръбите, и след което е необходимо да се запушат отворите за да не се
допусне навлизането на вода, както и де се отстранят всички крепежни
скоби по трасето. По същия начин ще се изпълни и демонтажа на
камениновите тръби, като с описаното по-горе можем да считаме, че
сме декомпозирали и тази позиция. При демонтаж на тоалетна мивка пак
имаме декомпозиране на позицията тъй като се включват няколко
дейности а имено, демонтаж на самата мивка, демонтаж на
отводнителния сифон, затапване на канализационната тръба, демонтаж
на смесителя и затапването на тръбните изводи. Следващата позиция
която можем да е декомпозираме това е демонтаж на тоалетно седало
тук пак се наблюдават няколко действия, демонтиране на захранващия
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маркуч, затапване на тръбата, демонтиране на казанчето след което се
пристъпва към демонтаж на седалото, като най- накрая се затапва
тръбата за обратната вода да не се напълни с боклук и да се запуши.
Другите позиции които фигурират в почти всички етапи и можем да ги
декомпозираме са всички тези които включват в себе си разбиване и
възстановяване на бетонни шахти, разбиване и възтановяване на
водосборни решетки и други подобни. Всички те могат да бъдат
разделени по следния начин: първо се изпълнява разбиването на
бетонното дъно или целия елемент, почистване и подравняване на
същото, и включвайки ако се налага след това направата на кофраж,
полагане на арматура и накрая полагане на бетон. Като разгледаме
предложената от нас работна програма и етапността на изпълнение ще
видим, че в третия етап - доставка и монтаж на електроинсталация,
ВиК, ОиВ инсталация, дограма, мазачески и бояджийски работи в кухня
ще се убедим, че в този етап имаме най-много позиции които могат да
бъдат декомпозирани. Да започнем с изкърпване вътрешна варова мазилка
по стени, тука имаме няколко процеса след като бъде премахната
компрометираната мазилка трябва да с метла да с почистят стените,
следва шприцоване на същите с циментово мляко, измазват се стените, и
като крайно действие се изчаква технологично време за да дръпне
мазилката и тогава се изпердашва. Тераколова шпакловка по стени и
тавани тука пак можем да декомпозираме тази дейност по описания погоре начин с почистване, грундиране и извършване на шпакловката. По
същия начин можем да разделим и декомпозираме хидроизолацията на
циментова основа за обратно налягане в три пласта. Така също можем
да раздробим и полагане на латекс по стени и тавани със включена
шпакловка, тук декомпозирането се появява като първо изпълняваме
шпакловката по стени и тавани след което е боядисването на първа ръка
латекс се забелязват местата където е необходимо да се извършат
поправки по мазилката и шпакловката, и вследствие се премине към
полагането на втората ръка латекс. Декомпозирането на предвидените
щендерни стени може да се извърши по следния начин: очертаване на
стената поставяне и сглобяване на носещата конструкция и накрая
поставянето на плоскостите. Друга дейност която фигурира в почти
всички етапи на изпълнение това е пренасяне на строителни отпадъци с
кофи, колкото и де не е специализиран този вид СМР може да се раздели
по следния начин: натоварване с лопати, пренасяне на кофите и изсипване
на определеното депо. Другия вид работа която се среща във всички
етапи това е ръчно натоварване и превоз на депо строителни отпадъци,
сега пак може да се раздели тази дейност на няколко части а имено
натоварване на превозно средство, транспортиране на отпадъка и
разтоварване на регламентираното сметище. Не можем и да не засегнем
декомпозирането на доставка и монтаж на желязна конструкция за
платформа, първо се специалистите ни взимат размери, разкрояват се
металните профили, след което се грундират, транспортират се до
строителния обект където се сглобяват. След извършването на
монтажа се грундират заваръчните шевове и се пристъпва към
боядисване на готовата конструкция. Ще споменем също така
дограмаджийските работи на обекта като тях ще ги всичките видове на
едно място тъй като изпълнението им е идентично, тази дейност
можем да я разделим така: взимане на размери, изработка и монтаж,
монтажа се изпълнява с поставяне на рамките и фиксирането им,
разпробиване на монтажни отвори за дюбелно закрепване, закрепване към
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отвора и полагане на монтажна пяна, поставяне на крила и стъкла,
поставяне на гумени уплътнения. Да разгледаме и декомпозираме и
строителни процеси по част ВиК, като разгледаме две съвместими
дейности доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф50 и ф 110 тук ще видим
следните дейности оразмеряване на тръбите, поставяне на фасонни
части с помощта на лепило, заустване двата края на тръбното трасе и
полагане на фиксиращи скоби и крепежни елементи. Декомпозирането на
монтажа на мивките и тоалетните седала можем да ги разгледаме като
обратни действия на демонтажните работи а имено, фиксиране към
стена или пода, разпробиване на монтажни отвори, фиксиране на
елемента, подвързването му към чистата и към обратната вода, и
поставянето силикон по ръбовете. След като вече разгледахме по
съществените ВиК дейности можем да преминем към декомпозирането
на строителни мероприятия по част електроинсталация. Ще започнем с
монтажа на носещата скара, след доставката на материала първо се
извършва очертаване на трасето за преминаване, подготвяне на
носещите елементи, разпробиване на отворите за фиксиране на
въпросните елементи, монтаж на същите, следва монтаж, нивелиране и
закрепване на носещата метална скара. При следващото описание
нямаме декомпозиране на процесите а обратното действие тъй като
монтажа на кабелите ще се извърши в гофрирана тръба, затова първо
необходимия размер кабел се вкарва в гофрираната тръба а впоследствие
тръбата се закрепва към стената или тавана със скоби за монтаж.
Предстой да разделим процеса за монтаж на осветителните тела, при
изпълнението на тази дейност първо трябва да се маркират местата на
осветителните тела, като се съблюдава да се симетрични и да са в една
равнина. След което се разпробиват отвори за монтаж, прекарва се и се
свързва захранващия кабел, закрепва се осветителното тяло, монтират
се осветителните пури и се прикрепва рефлектора към тялото. Също
така сме длъжни да декомпозираме и преработката на двете електро
табла, в тази операция е необходимо да се прецизира влагането на
необходимата апаратура, монтажа на същата, и нейното подвързване. В
изпълнение на задачите по част отопление ще декомпозираме монтажа
на панелните радиатори и тяхното свързване, като първо е необходимо
монтажа на носещите планки и тяхното нивелиране, закрепването на
радиатора и свързване посредством холендри и кранове към тръбната
мрежа. По част вентилация можем да разделим и декомпозираме
следните видове СМР. Монтаж на островен кухненски смукател, при него
виждаме следните процеси, фиксиране в работно положение, закрепване
на същия към тавана с крепежни елементи и подвързване към
останалата част от вентилацията. Доставка и монтаж на правоъгълни
въздуховоди, ще го разделим по следния начин, първо се начертава
трасето, отбелязват се и се подготвят точките за закрепването му,
като се монтират необходимите крепежни елементи, на пода се
съединяват отделните части се изолират необходимите зони. Следва
вдигане на готовия елемент и закрепването му към носещите елементи.
По отношение на останалите три етапа от нашата работна програма
можем да ги обединим в една глава тъй като самото изпълнение в общи
линии се преповтаря се приповтаря и в трите етапа на изпълнение на
поръчката. В началото на точката обяснихме вече изпълнението на
разрушителните и демонтажните работи както и пренасянето,
натоварването и извозването на строителните работи. Новите неща са
облицовъчните работи те са изпълняват като предварително се монтира
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арматурна мрежа със съответните дюбели шприцова се площа, с
помощта на електрическа бъркалка се приготвя съответния разтвор от
лепилна смес, нанася се върху задния край на плочите и се поставя на
определеното място, като с леки удари на гумен чук се поставя в права
равнина. До тук описахме подробно декомпозирането на всички основни
видове строително монтажни работи. Като описахме ясно и подробно
изпълнението на обекта, като с това доказваме нашите намерения като
сериозен партньор и контрагент на Община Смолян. Описаното до тук
показва нашите професионални и качествени възможности за изпълнение
на възложената задача и бъдещо партньорство с Община Смолян.
Начини и мерки за постигане на качество, ресурсно обезпечаване и описание
на предвидените материали.
o Участникът предлага мерки и прилагане на необходими стандарти,
гарантиращи високо качество по отношение на доставчици, материали,
строително - монтажни работи, водене и отчитане на строителните
книжа:
o Мерки за постигане на качество по отношение на доставчици.
 Предварително избиране на утвърден доставчик.
 Доставчиците ще бъдат избрани съобразно тяхната способност да
задоволят изискванията на Възложителя. Критериите за първоначален
подбор са: качество на доставяните материали, ценови условия, срок
на доставка, гаранции за произход.
 С цел да се осигури ритмичност на доставките и да няма струпване на
материали на строителната площадка, ще се доставят предварително
в наш склад
o Качеството на вложените материали.
 Когато са доставени на обекта, материалите ще минават през
количествен и качествен контрол от техническия ръководител на
обекта или от служителя „Склад, транспорт и механизация“ съгласно
Интегрираната система за управление на качеството ISO 9001-2015
която нашето дружество притежава.. За целта ще се попълва
Дневник за входящ контрол, в който се посочват датата на доставка,
вида и количеството на материалите, наименованието на доставчика
и придружаващи сертификати за качество и декларации за
съответствие. Това се прави с цел да се избегне несъответствие
между заявените и доставените материали, както и за откриване на
скрити дефекти на материалите. Няма да бъде допуснато влагането
на материали с влошени качествени характеристики и без
необходимите документи за качество.
 Всички продукти за изпълнение на поръчката ще отговарят на
Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието
на строителните продукти.
o Управление качеството на строително - монтажни работи. Участникът
декларира, че притежава утвърдена система за управление на
качеството БДС EN ISO 9001:2015 „Билдър.БГ“ ЕООД е изпълнител на
СМР, с което се гарантира качествено изпълнение и управление на
строителните процеси.
 Използването на системата по управление на качеството гарантира
на Възложителя следното: Използване на правилните ресурси съгласно
законовите изисквания и изискванията по качество за реализиране на
проекта;
 Систематично планиране на СМР;
 Качествено, контролирано и безопасно изпълнение на СМР;
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 Контрол за качествено, безопасно изпълнение на СМР с цел избягване
на рискове и инциденти;
 Адекватен отговор на изискванията на Възложителя и на наложения
стандарт на компанията за изпълнение на СМР;
 Предварително идентифициране на рискове и грешки при изпълнение на
СМР и предотвратяване на бъдещи такива; Гаранция за клиента, че
Системата по Качество функционира в съответствие с ISO 90012008;
 Ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови
ресурси и капитали, съобразно потребностите на Възложителя, всички
заинтересовани страни и наложения стандарт на компанията за
изпълнение на СМР;
 Контрол на всички влагани в процеса на строителство материали съответствие на изискванията на клиента и на наложения стандарт
на компанията за изпълнение на СМР, както при избора им, така и при
физическото им влагане на обекта;
 Следене за изпълнението и непрекъснато подобряване на утвърдените
методологии за работа;
 Оптимизиране на процесите - адекватност, целесъобразност, съзнание
за качество, безопасна работа и опазване на околната среда,
зачитайки изискванията на всички заинтересовани страни;
 Непрекъснато подобряване на изпълнените строителни обекти чрез
натрупване и прилагане на умения и практически опит и правилен
качествен контрол.
 Приемането на изпълнените видове работи ще се документира с актове
за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната
конструкция в съответствие с Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството.
 Ключов момент на обекта е ресурсното обезпечение важен фактор за
изпълнение на поръчката в срок. Необходимите основни ресурси за
нейното изпълнение са:
 материали;
 механизация ;
 човешки ресурси /работна сила
o Управлението на човешките ресурси е един от най-важните фактори, от
него зависи навременното изпълнение на задачата. Предварителното
управление на човешките ресурси е ключово при качественото и
навременно изпълнение на поръчката, специалистите се запознават с
предмета на поръчката преди формирането на цената и срока за
изпълнение.Така определените срок и цена са предварително съгласувани и
уточнени, и ще се подпишат индивидуални договори със съответните
квалифицирани работници и специалисти. Тази превенция е с цел
минимизиране на рисковете от неправилно определяне на цената и срока
за изпълнение на поръчката. В случай, че се появи необходимост от
изпълнение на непредвидени количества строително-монтажни работи,
предвиждаме увеличаване на броя до необходимия изпълнителски състав с
налични ресурси или новоназначени квалифицирани работници с оглед
спазване на договорения срок. Поради вероятността да се появят
непредвидени строително - монтажни работи, както и аварии на
работещата строителна техника, предвиждаме резервни ресурси
/собствени или наети/. Неизпълнение на договорни задължения от страна
на доставчиците в т.ч. неспазване срока на доставка и изискванията
относно качеството на материалите.
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Забава на плащанията по Договора от страна на Възложителя.
Навременно ще се организира отчитането на изпълнените строително монтажни работи с цел да се минимизира риска от забавено плащане от
страна на Възложителя.
За неизпълнение на договорни задължения от страна на доставчиците и
Възложителя, в това число забава на плащанията може да се стигне до
забава изпълнението на договора за строителство и до неспазване срока
за реализиране на Проекта.
Относно доставчиците на материали: предвиждаме превеждане на
аванс, договорен размер в % от стойността на материалите и сключване
на договори с фиксирани цени. В
договорите за доставка ще бъдат определени контролни, ключови дати за
сроковете за доставка и плащания, като се контролират строго от
оторизиран представител на Изпълнителя.
Изпълнителят в процеса на подготовка на офертата за участие е
запознал всеки един проектант с Техническото задание за проектиране за
избраната обособена позиция, наличното Енергийно обследване,
Техническо обследване и Технически паспорт, както и описаните в тях
предвиждани мерки и дейности, които следва да се включат в проекта за
обособената позиция за която кандидатства обединението.
Срокът на изпълнение на проекта е съгласувано предварително с екипа,
като е предвиден времеви резерв, който при изникнали непредвидени
дейности или пречки ще бъде обезпечено навременното изпълнение на
поръчката.
Обединението ще предприеме всички мерки за осигуряване на персонала с
оборудване, което ще му позволи да изпълнява дефинираните му
задължения по най-ефективен начин.
Участника е приложил в табличен вид предвидените строителни
материали за изпълнението на обществената поръчка като гарантира
влагането на възможно най-добрите продукти на пазара.
 Комуникация, координация и съгласуване на дейности от участниците при
изпълнение на поръчката.
 Ключов момент за плавното, навременно, качествено и съгласувано
изпълнение на обществената поръчка е добрата комуникация между
Възложител - Изпълнител. Методи за осъществяване на комуникацията с
възложителя - координация, организация и съгласуване. Срещи със
заинтересовани страни. Водещ принцип не само в работата ни, но и в
комуникацията
с
Възложителя,
е
поддържането
на
добри
взаимоотношения, базирани на добрия тон, воля за разбирателство и висок
професионализъм с цел предотвратяване възникването на конфликти и
намирането на работещи решения, чрез които да постигнем успешно
завършване на възложеното строителство и удовлетворяващ и двете
страни резултат. Предвидили са гъвкави форми на комуникация и
консултации с екипа на Възложителя по време на изпълнение на договора, с
оглед постигане на заложените цели и резултати по поръчката. В
зависимост от проблематиката на актуалните теми, комуникация може
да се провежда основно на две нива:
1. На ръководно ниво /управител на „Билдър.БГ” ЕООД и Кмет на
Община Смолян/ и,
2. На експертно ниво /инженерно-технически екип от дружеството с
упълномощени от Възложителя експерти/. Фактът, че централният
офис на дружеството се намира в гр. Смолян.
101

облагодетелства провеждането на своевременен личен контакт с
възлагащия орган. Затова в комуникационната ни стратегия за този
обект е предпочетен принципът на прекия диалог, чрез срещи, такива са:
- Провеждане на встъпителна среща с Възложителя за представяне
на екипа и организацията на работа по изпълнението на
обществената поръчка. На нея ще бъдат определени и
конкретизирани механизмите за комуникация с Възложителя и ще
бъдат съгласувани дейностите по отделните етапи, сроковете и
отговорните за това лица. Ключов момент е ясното заявяване и
разграничаване на компетентностите и отговорностите на всеки
член на екипа както на Изпълнителя, така и на Възложителя, за да
се гарантира прозрачност, надеждност и проследимост на
комуникацията по време на проекта.
- Провеждане на регулярни срещи между представители на
Изпълнителя и Възложителя, допускаме, че този вид срещи ще
бъдат предимно на експертно ниво.
- Предлагаме срещите да се провеждат ежеседмично в първите и
последните месеци на строителството, поради по-голямата
необходимост за съгласуване на действията на двете страни, а по
извън тези периоди на всеки две седмици. Срещите ще се
провеждат в удобно за страните време, като имаме готовност да
предоставим удобна конферентна зала в административния ни
офис в гр. Смолян или да отидем на указано от Възложителя
място. На срещите в оперативен порядък ще се обсъждат както
възникнали затруднения, предложени или предприети действия, ще
се координират съвместни действия най-вече касаещи отчетната
документация, съгласувателни процедури и др. В рамките на тези
срещи представител на изпълнителя ще води протокол, в който ще
бъдат отбелязани поставените въпроси и взетите решения.
Провеждане на извънредни срещи между представители на
изпълнителя и възложителя. Целта на тези срещи е да бъдат
взети решения по въпроси, които не търпят отлагане и чието
забавяне би компрометирало срочното и успешно изпълнение на
договора. Срещите ще се провеждат съгласно уговореното между
страните. Освен традиционно установената размяна на
кореспонденция на хартиен носител, предвиждаме възможност и
за електронна комуникация с Възложителя — предимно чрез
документооборот по ел.поща. Планира ли сме създаването и
воденето на електронно досие на обекта, в което незабавно ще се
включва наличната информация/кореспонденция за да се гарантира
актуална и систематизирана информация. При необходимост или
поискване ще предоставяме така събраната информация или
части от нея на Възложителя. Този начин гарантира бързина и
пълнота на документооборота. Водени от желанието за
ефективен работен процес, заявяваме готовност да подпомагаме
Възложителя при изготвянето/съгласуването на становища,
доклади и отчети за обекта чрез своевременно предоставяне на
необходимата информация или документи. Ще оказваме пълно
съдействие на Възложителя при осъществяване на негови
договорни и/или нормативни задължения, имащи отношение към
изпълнявания от нас обект. Разпределение на дейностите между
ключовите експерти, организация, мобилизация и разпределение на
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ресурсите, описание на организационната структура за изпълнение
обществената поръчка.
 Разпределение на дейностите между ключовите експерти, организация.
Участника е представил и разпределението на задачите и
отговорностите, като чрез него е видно, че предвидените човешки ресурси
са с нужната квалификация и са достатъчни за изпълнение всяка от
работите, включени в предмета на поръчката. Това гарантира правилна
технология на изпълнение, с качество съгласно изискванията на
възложителя, и са съобразени със зададения обем и вид строителство и
планирания срок за изпълнение на съответната работа. В техническиинженерния състав, пряко ангажиран в строителството на обекта са
предвидени:1 бр. Технически ръководители на обекта, Инженер - „В и К”;
Електроинженер, Инженер „ОВК” както и Координатор ЗБУТ и
Специалист по качеството. Тъй като тези лица имат ръководнотехническа функция и имат всекидневно присъствие на обекта, същите не
са отразени в приложената Диаграма на работна ръка. Водачите на
„бордови автомобил”, които ще се изпълняват доставките до обекта
също не са отразени в Диаграмата на работна ръка, тъй като те
осъществяват кратковременни операции по транспорт и присъствието им
на стр.площадка е времево нееднородно.
o Изпълнителският състав /строителни работници/ за подобектите има
следната квалификация, като броят на лицата от всяка квалификация е
различен за отделните операции в зависимост от обема на работите:
 кофражист
 бетонджия
 арматурист
 работник изолации
 дърводелец
 работник ел.инсталации
 монтажник железни конструкции
 работник настилки и облицовки
 монтажник дограми
 бригада вътрешни ел.инсталации
 бригада ВиК монтажници
 бригада ОВК монтажници
 зидаромазач
 бояджия
 монтажник фасадни облицовки
 монтажник сухо строителство
 работник общ
Извън посочения състав, непряко в административно-техническото обслужване
на строителния процес, участват и останалите звена на „БИЛДЪР.БГ” ЕООД - основно
отдели „Технически”, „Производствен”, „Снабдяване и доставки” и „Механизация и
автотранспорт”.
o Йерархични и функционални зависимости между участниците в
строителството. Разпределение на компетентности, задължения и
отговорности:
Инженерно-технически
персонал
/експерти/Техническият
ръководител на обекта е централна фигура при оперативната
организация и изпълнението на СМР. За изпълнението на настоящата
поръчка сме предвидили един технически ръководител. Техническият
ръководител е отговорен за изпълнението на технически и
оперативни задачи, свързани с изграждането на съответния
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подобект. Техническият ръководител извършва контрол на
изпълнението по одобрените проекти. Следи за спазване на
стандартите и нормите в строителството, както и изискванията за
безопасност на труда при тяхното изпълнение. Като член на екипа за
управление на риска в дружеството следи за потенциалните
заплахи/рискове, застрашаващи проекта, по отношение на
качественото, количественото и навременно изпълнение на видовете
СМР. Той провежда инструктаж по ЗБУТ на ангажираните
работници. Също така следи за своевременните заявки и доставки на
материали, машини, инструменти, инвентарни пособия и готови
изделия на ръководения от него обект, като работи пряко с отдели
„Снабдяване и доставки” и „Механизация и автотранспорт”.
Контролира съвместно със специалиста по качеството за
доставката на качествени материали и качествено изпълнение на
строителните дейности. Техническият ръководител следи за
точното спазване на разработените графици, проектите и работни
инструкции, като недопуска/коригира отклонения от тях. При
изпълнението на СМР, техническият ръководител следи ежедневно
за спазване на проекта, приложимото законодателство,
спецификации, стандарти и правила за качество и безопасност по
време и след изграждането на възложения обект. Участва в
комуникацията с останалите участници в строителния процес.
Изготвя доклади и отчети за изпълнението. Той определя КОЙ от
изпълнителския състав и В КАКЪВ ПОРЯДЪК следва да приведе в
действие направените от управителя, възложителя, строителните
инженери на обекта, стр. надзор, проектанта, контрол по качество
и координатора по ЗБУТ указания и подава обратна информация с цел
проследимост и координация на дейностите между изпълнителския
състав и останалите участници в процеса.Така потокът на
информация се централизира и протича във вертикална посока от и
към Техническия ръководител, като по този начин се свежда до
минимум възможността за недоразумения и неясноти. Той
разпределя работещите по работни места съобразно тяхната
правоспособност, квалификация, знания и опит и осигурява:
прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната
площадка, строежа или съответното работно място, когато има
сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им
или когато са налице условия, при които се изисква спиране на
работа. Друго основно задължение на техническия ръководител е
дава нужните разяснения и инструкции по прилагането на
нормативните изисквания и технологични стъпки за конкретния
строителен обект. Задължение на техническия ръководител е да
следи и води документацията на обекта в съответствие с
действащата нормативна уредба. Участва в подготовката за
предаване и отчитане обекта на възложителя.
Инженер „ВиК”- Участва, организира, координира и контролира
изпълнението по част „ВиК” на съответния обект. Запознава се с
проекта, както и с данните предоставени от Възложителя, свързани
с тази част. Той дава указания на изпълнителски състав - бригада
„ВиК монтажници”, както и на отделни работници по този вид
мрежи, за технологично правилното изпълнение на всяка операция от
дейността по част „ВиК”, следи и проверява изпълнението. Следи за
спецификации на доставяните материали по тази част. Работи в
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тясно взаимодействие с техническите ръководители на двата
подобекта и останалите инженери по проекта. Участва в
подготовката за предаване и отчитане обекта на възложителя.
Електроинженер- той изпълнява аналогични задължения като
описаните в предходната точка, с тази разлика, че той взема
становище по въпросите касаещи част „Електро” като дава
указания на техническия ръководител и изпълнителски съставбригади „Слаботокови инсталации” „Вътрешни ел.инсталации,
както и на отделни работници по този вид мрежи, за технологично
правилното изпълнение на всяка операция от дейността по част
„Електро”. Тясно взаимодейства с ОиВ инженера и техническите
ръководители на обекта, като поддържа комуникация и с
останалите експерти в екипа. Участва в подготовката за предаване
и отчитане обекта на възложителя.
Инженер „О и В” - изпълнява аналогични задължения като описаните
дотук, с тази разлика, че той взема становище по въпросите касаещи
част „ОВК” като дава указания на техническия ръководител и
изпълнителски състав- бригада ОВК монтажници, както и на
отделни работници по този вид мрежи, за технологично правилното
изпълнение на всяка операция от дейността по част „ОВК”. Тясно
взаимодейства с В и К инженера и техническите ръководители на
подобектите, като поддържа комуникация и с останалите експерти
в екипа. Участва в подготовката за предаване и отчитане обекта на
възложителя.
Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - Работи с
нормативната база относно осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, противопожарната охрана, строително-технически
норми и др. Като член на екипа за управление на риска следи за
потенциалните заплахи, застрашаващи проекта, по отношение на
здравето и безопасността при извършването на видовете СМР.
Извършва качествен и количествен анализ - оценка на рисковете.
Поддържа комуникация със службата по трудова, медицина по
отношение на оценката на риска за безопасност и здраве на
конкретния обект и проектанта по „ПБЗ”. Координира
осъществяването на общите принципи за превантивност и
безопасност съгласно ЗЗБУТ, участва при: а) вземане на технически
и/или организационни решения за едновременно или последователно
извършване на етапите и видовете СМР; б) оценяване на
необходимата продължителност за извършване на етапите и
видовете СМР. Координира осъществяването на всички нормативни
изисквания относно ЗБУТ. Актуализира плана за безопасност и здраве
и информацията при отчитане на настъпилите изменения е
напредването на СМР. При необходимост участва в срещи е
възложител, проектант и заинтересовани страни. Работи в тясно
взаимодействие е техническите ръководители и инженерния състав
на обекта.
Специалист по качеството - Съвместно с техническите ръководител
на обекта, извършва входящ контрол на материалите/ елементите,
предварително заготвените конструкции и др. доставки на обекта.
Води и следи за пълнотта на документацията по Интегрираната
система за управление на качеството /ИСУК/. Регистрира и
обработва съобразно нормативно-техическите изисквания и
изискванията на Възложителя първичните резултати от контрола в
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съответните дневници и протоколи. Заедно е техническия
ръководител и Координатор ЗБУТ разработва технологични
инструкции за изпълнение на различните видове работи съгласно
изискванията на техническите спецификации, добрите строителни
практики и приложимата нормативна база. Извършва превантивен и
последващ контрол на качеството на изпълняваните СМР. Изготвя
доклади и отчети за изпълнението. Организира прилагането на
превантивни мерки и коригиращи действия при неспазване на
стандарти за качество и контролира прилагането им. Участва в
подготовката за предаване и отчитане обекта на възложителя.
Изпълнителски състав
o Дейностите на всеки подобект ще бъдат изпълнявани от различен
изпълнителски състав. Изпълнителският състав ще бъде под прякото
оперативно ръководство на съответния технически ръководител,
като методически и технологично ще бъдат координирани и от
инженера по съответната част.
 Кофражист
- Задължения: Разчита кофражните планове. Самостоятелно
сглобява и обработва елементите на кофражната система.
Изпълнява дейности по почистване и укрепване на
кофражните елементи. Извършва декофриране чрез сваляне
на стеги, крепежи др. Следи за цялостта и здравината на
кофража. Осъществява операциите под ръководството на
техническия ръководител и инженер-конструктора на
обекта. Придружаващо оборудване: Ръчни инструменти,
резачка, циркуляр, дребна ударопробивна техника;
 Арматурист
- Задължения:
Разчита
арматурните
планове
и
спецификации на арматурата. Самостоятелно монтира
заготвена арматура съобразно проект. Следи за цялостта
и здравината на монтираната арматура. Осъществява
операциите
под
ръководството
на
техническия
ръководител и инженер- конструктора на обекта.
Придружаващо оборудване: Ръчни инструменти, дребна
ударопробивна техника;
 Бетонджия
- Задължения:
Самостоятелно полага бетонови смеси,
уплътнява ги и ги обработва. Изпълнява мероприятия и
грижи след полагането. Осъществява операциите под
ръководството на техническия ръководител и инженерконструктора на обекта.
Придружаващо оборудване: Ръчни инструменти, вибратор;
 Работник изолации
- Задължения: Изпълнява отдели технологични операции по
изпълнение на топло-ихирдоизолация, като изпълнява
подготовка на основата, монтаж и обработка на
съответните материали. Осъществява операциите под
ръководството на техническия ръководител и инженерконструктора на обекта. Придружаващо оборудване:
Ръчни инструменти, дребна ударопробивна техника,
газгорелка- комплект;
 Дърводелец
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Задължения: Изпълнява технологичните операции за
изпълнение на дървени конструкции, като монтира и
обработва предварително заготвени елементи от дърво.
Изпълнява монтажно-наладъчни работи по вътрешната
дограма. Осъществява операциите под ръководството на
техническия ръководител и инженер-конструктора на
обекта. Придружаващо оборудване: Ръчни инструменти,
резачка, циркуляр, пендула, дребна ударопробивна и навивна
техника;
Работник ел. инсталации
- Задължения: Самостоятелно разчита и изпълнява проекти
за изграждане на елекрическата мрежа. Извършва всички
видове
строително-ремонтни
работи
по
инфраструктурата на електрическата инсталация.
Осъществява операциите под ръководството на
техническия ръководител и електроинженера на обекта.
Придружаващо
оборудване:
Ръчни
инструменти,
ударопробивна техника, уреди за ел.замерване;
Монтажник железни конструкции/Тенекеджия
- Задължения: Самостоятелно разчита и изпълнява
монтажни планове за метални и други елементи.
Изпълнява технологичните операции за изпълнение на
метални конструкции, монтаж на ламаринени, бетонови
/като завършващи детайли по мет.кострукции/ и метални
заготовки, като монтира и обработва предварително за
готвените елементи от съответния материал съгласно
монтажни планове. Осъществява операциите под
ръководството на техническия ръководител и инженерконструктора на обекта. Придружаващо оборудване:
Ръчни инструменти, дребна ударопробивна, режеща и
навивна техника, ел.агрегат, заваръчен апарат за
ментални конструкции;
Зидаро-мазач
- Задължения: Полага и обработва мазилки /ръчно или
машинно/, оформя строителни отвори, извършва
технологични операции по шпакловка на повърхности.
Осъществява операциите под ръководството на
техническия ръководител и инженер-конструктора на
обекта. Придружаващо оборудване: ръчни инструменти;
Монтажник сухо строителство
- Задължения: Извършва подготвителни и спомагателни
работи преди монтажа на преградни стени/ тавани от
плоскости гипскартон. Сортира елементите и детайлите,
които скпепява и подрежда при монтажа съгласно проект.
Осъществява операциите под ръководството на
техническия ръководител и инженер-конструктора на
обекта. Придружаващо оборудване: Ръчни инструменти,
дребна ударопробивна и навивна техника, машина - миксер
за разтвори, машина за рязане ;
Работник настилки и облицовки
- Задължения: Подготвя основата, изпълнява монтаж и
оформя вътрешни и външни настилки и подовикерамични
/гранитогресни/каменни/дървени/бетонови и др. настилки.
-
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Монтира и оформя окачен таван. Осъществява
операциите
под
ръководството
на
техническия
ръководител и инженер-конструктора на обекта.
Придружаващо оборудване: Ръчни инструменти, дребна
ударопробивна и навивна техника, машина - миксер за
разтвори, машина за рязане ;
Бояджия
- Задължения: Извършва подготовка на разтвори за
боядисване и лакиране, подготвя повърхностите или
конструктивните елементи за полагане на бои и лакове.
Извършва нанасяне на боя по елементи на сградата.
Осъществява операциите под ръководството на
техническия ръководител на обекта. Придружаващо
оборудване: Ръчни инструменти;
Монтажник дограми
- Задължения: Самостоятелно разчита чертежи и
монтажни планове за дограма, окачена фасада и
прилежащи към тях елементи. Осъществява операциите
по сглобяване/монтаж/ напасване на отделните елементи
от съответната система и изпълнява дейности по
оформяне на отворите. Работи под ръководството на
техническия ръководител на обекта. Придружаващо
оборудване: Ръчни инструменти, дребна ударопробивна и
навивна техника;
Монтажник фасадни облицовки
- Задължения: Осъществява операциите по направа на
цялостната топлоизолационна система по фасада, по
сглобяване/монтаж/ и напасване на отделните завършващи
елементи по облицовка на фасада. Извършва и свързаните с
тях тенекеджийски работи по обшивки. Работи под
ръководството на техническия ръководител на обекта.
Придружаващо оборудване: Ръчни инструменти, дребна
ударопробивна и навивна техника;
Общ работник
- Задължения: Общите
работници
изпълняват
елементарни и рутинни задачи в строителството,
транспорта и складирането. Изпълняват дадени им
указания под надзор - разкъртване, направа и оформяне на
ръчни изкопи, трамбоване, подготвителни операции,
технически несложни дейности по монтаж, ремонт и др.
Боравят с малокалибрена техника и ръчни инструменти.
Осъществява операциите под ръководството на
техническия ръководител на обекта и/или други
квалифицирани
строителни
лица.
Придружаващо
оборудване: Ръчни инструменти, дребна ударопробивна
техника, фугорезачка, ръчна трамбовка;
Бригада вътрешни Ел. инсталации
- Задължения: Всяко лице, включено в бригадата за
вътрешни ел.инсталации, самостоятелно може да разчита
и изпълнява проекти за изграждане на електрическата
мрежа, може да извършва всички видове строителноремонтни операции по инфраструктурата и оборудването
на електрическата инсталация, включени в дейността.
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Всяко лице от звеното извършва различна по обем и вид
операция, която му е разпределена от техническия
ръководител, така, че в съвкупност да се осигури
изпълнение на цялата дейност, възложена на бригадата.
Бригадата и всяко лице в нея са под ръководството на
техническия ръководител и електроинженера на обекта.
Придружаващо
оборудване:
Ръчни
инструменти,
ударопробивна техника, уреди за ел.замерване;
 Бригада ВиК монтажници
- Задължения: Всяко лице, включено в бригадата за ВиК
инсталации, самостоятелно може разчита и изпълнява
проекти за изграждане на инсталации за водоснбдяване и
канализация. Може да извършва всички видове строителноремонтни операции по инфраструктурата и оборудването
на тези инсталации. Всяко лице от звеното извършва
различна по обем и вид операция, която му е разпределена
от техническия ръководител, така, че в съвкупност да се
осигури изпълнение на цялата дейност, възложена на
бригадата. Бригадата и всяко лице в нея са под
ръководството на техническия ръководител и ВиК
инеженера на обекта. Придружаващо оборудване:Ръчни
инструменти, ударопробивна техника, машина за челно
заваряване на тръби, газ горелка комплект, фугорезачка,
ръчна трамбовка.
 Бригада ОВК монтажници
- Задължения: Всяко лице, включено в бригадата за ОВК
инсталации, самостоятелно може разчита и изпълнява
проекти за изграждане на инсталации/системи за
отопление, вентилация и климатизация. Може да извършва
всички видове строително-ремонтни и изпитвателни
операции по инфраструктурата и оборудването на тези
инсталации. Всяко лице от звеното извършва различна по
обем и вид операция, която му е разпределена от
техническия ръководител, така, че в съвкупност да се
осигури изпълнение на цялата дейност, възложена на
бригадата. Бригадата и всяко лице в нея са под
ръководството на техническия ръководител и ОиВ
инженера на обекта. Придружаващо оборудване:Ръчни
инструменти, ударопробивна техника, машина за челно
заваряване на тръби, газ горелка комплект, ел агрегат,
вакуум машина за пълнене на ОВК системи;
 Мобилизация
 Нашите служители са съсредоточени да изпълняват своята
работа в съответствие на Възложителя и действащото
законодателство и нормативна уредба.
 Организация за мобилизиране на бригадите, които ще
работят на обекта - съгласно вътрешни правилници за
работа на Изпълнителя.

Организиране за изпълнение на стр.ситуационен план,
включващ: подготовка на работните участъци.
 обезопасяване на работната площадка - предпазни
парапети, огради, пешеходни пътеки и ДР
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ел.захранване на площадката за строителните нужди ще се
осигури от съществуващо захранване.
поставяне на видно място /места/ на план за
предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и
евакуация от стр.площадка.
Завършване на мобилизация - всички бригади, строителни
работници и специалисти имат достъп до обекта;
оборудването и машините за изпълнение са изнесени на
обекта - на отредените терени за временна строителна
площадка.

❖ Разпределения на ресурсите.


Ресурсното обезпечаване е гаранция за качествено изпълнение на
строително-монтажните работи както и стриктното спазване
на изготвеният линеен график за обекта.Предвиденото оборудване
като вид и производителност дава възможност за изпълнение
всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по
правилната технология с качество съгласно изискванията на
възложителя и е съобразено с очаквания обем и планирания срок за
изпълнение на съответната работа, което е гаранция за срочното
изпълнение на строителството. С оглед на казаното по-горе
участникът заявявява, че при изпълнението на строителномонтажните работи фирмата ще използва специализирана
строителна техника и механизация на обектапо предсатвения
списък.
 Мероприятия по опазване на околната среда
 Общи положения. Организацията на управлението на дейностите
по опазване на околната среда, въздуха и водите е съществена
част от приоритетите на “ БИЛДЪР-БГ” ЕООД. В „Билдър.БГ”
ЕООД има внедрена и сертифицирана система за опазване на
околната среда в съответствие с международния стандарт БДС
EN ISO 14001:2015.Здравето на работниците е пряко свързано с
чистата околна среда. Намаляване на замърсяването, особено на
въздуха, със сигурност ще доведе до подобряване качеството на
живота. За тази цел:
o Поддържаме едно непрекъснато подобряване на внедрената
Система за управление на околната среда;
o Предприемат
се
необходимите
навременни
мерки
за
предотвратяване на замърсяването на работната площадка;
o Осигуряване на необходимите обучения за повишаване на
квалификацията на всички работници и служители;
 Екологичната безопасност по време на строителството ще бъде
насочена в две посоки.При изпълнението на строително монтажните дейности ще се гарантира безопасна и здравословна
екологична среда за всички, които посещават или работят на
строителната площадка, а от друга страна ще се минимизира
евентуалното отрицателно въздействие върху околната среда от
дейностите, извършвани на обекта. При изпълнението на обекта
ще се използват екологично безопасни материали и технологии,
като това обстоятелство ще се доказва с всички необходими
документи, съгласно действащото законодателство. Ще се
вземат всички мерки за намаляване на вредното въздействие от
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извършваните дейности върху околната среда. Ще бъдат спазени
нормативно определените пределно допустими концентрации и
норми на допустими емисии на различните замърсители.
Екологосъобразният избор на строителни материали за нашите
обекти допринася за минимизиране на разходите за материали и
енергия, до намаляване на отпадъците, а оттам и вредното
въздействие върху околната среда, до увеличаване на
експлоатационния
и
гаранционния
срок
на
съоръженията.Основните замърсители, които ще се получат като
съпътстващи дейностите по предвидените строителни работи в
проекта са: запрашване на въздуха, замърсяване на изходните от
обекта пътни артерии, унищожаване на хумусни почви и тревни
насаждения в съседство със строителния обект, шумово
замърсяване на средата, както и замърсяване с битови отпадъци
от работниците на обекта. Предвидените строително монтажни работи не предполагат генериране на строителни
отпадъци със опасни свойства.
 Мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на
строително - монтажните работи
o Недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на
естествените терени в близост до строителните работи в т.ч.и
прилежащите към обекта дървесни видове.
o Осигуряване събирането и извозването на битовите и
строителни отпадъци на определените за това места и
поддръжка на хигиена на строителната площадка.
o Екологосъобразен избор на строителни материали.

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените
условия:
Техническо предложение:
Офертата на участника в частта на техническото предложение, по-специално в частта
на предложението за изпълнение на поръчката със съответните части към него, не е
съобразена с изискванията на възложителя.
Подход и програма за изпълнение на поръчката:
Участникът предлага организация за изпълнение на строително-монтажни работи в
която е описал начина на изпълнението й, последователността на предвижданите дейности,
технологиите за извършване на дейностите, предвидените за влагане материали,
предвижданията си за техническа и ресурсна обезпеченост. Налице са и приложени - линеен
график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка. Предложена е организация
за изпълнението на поръчката на шест основни етапа - Първи етап - подготовка и
обезопасяване на строителната площадка, доставка на основно оборудване, втори етап демонтажни и разрушителни работи във кухня, трети етап - доставка и монтаж на нови
електро инсталация, ВиК и ОВиК инсталации, дограма, мазачески и бояджийски работи в
кухня, четвърти етап - ремонт и изолиране на източна стена кухня, пети етап - ремонт и
изолиране тераса над кухня и шести етап - ремонт и изолиране на северната стена кухня.
Участникът е представил предвижданията си за ръководен и изпълнителски състав
/строителни работници/ с посочване на квалификацията им и предвиден брой работници.
Предвижданията за необходимия брой работници е представен и в приложените - линеен
график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка.
При изследване на представените от участника подход и програма за изпълнение на
поръчката комисията установи наличието на обстоятелства, които не съответстват на
изискванията на възложителя, а именно:
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Линейният график не само не прецизира съответните дейности от строителната
програма, а са налице и противоречия между отделните части на работната програма по
отношение на предвижданите периоди за изпълнение на видовете дейности, както част от
предвидените дейности не са отразени в линейния график, а именно:
В описателната част на работната програма, участникът предвижда първият етап от
изпълнението на поръчката да включва - подготовка и обезопасяване на строителната
площадка, доставка на основно оборудване, включително обособяване на помещения за
временни складове, места за депониране на отпадъци, монтаж на временни огради, поставяне
на табели, предупредителни знаци и обозначаване на опасностите, взимане на размери за
изработка на дограма и подпрозоречни дъски, заявки за първоначални доставки на
материали, осигуряване на временно ел.захранване на обекта, определяне на трасе за
преминаване на удължители и включване на ел.уреди, които ще се използват и т.н. Въпреки,
че участникът подробно е описал предвижданите за изпълнение дейности в този първи етап,
той не е включен в представения линеен график, съгласно същия изпълнението започва от
втория етап, като подготвителните дейности не са предвидени дори и като съпътстващи
дейности.
Съгласно одобрената методика за оценка на офертите – Организацията за изпълнение
на строителния обект и линейния календарен план следва да обосновават срока за
изпълнението на поръчката. Линейният график следва да представя строителната програма
на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната
последователност на строителните процеси. В случая Линейният график не само не
прецизира съответните дейности от строителната програма, а са налице дейности, които не
са отразени в него. Наличието на гореописаното противоречие между отделните части на
работната програма лишава комисията от възможността за преценка дали при определянето
на периодите на изпълнение на всеки вид дейност участникът е отчел както технологичните
(произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с
организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния обект.

Отделно от това при анализ на приложения линеен график комисията счита, че
същият не отразява технологичната последователност на изпълнение на отделните
дейности, което е предпоставка за некачествено изпълнение на строителството, а именно:
Предвидено е монтажа на радиатори да се извърши на 3-ти и 4-ти ден, преди да е
изпълнено изкърпване на мазилка, шпакловка и полагане на грунд, които дейности ще се
изпълнят както следва: - Изкърпване на вътрешна мазилка върху стени от 8-ми до 19–ти ден;
шпакловка от 19-ти до 28-ми ден и полагане на грунд от 42-ри до 45 ден.

Предложената организация за изпълнение на дадени дейности не отчита спецификата
на дейността и местоположението на обекта, както следва:
В част ВиК позиция „Демонтаж чугунени тръби на вертикален щранг стара канализация“ в
линейния график е предвидено да се изпълни от 7-ми до 9-ти ден, а доставката и монтажа на
вертикален РВС щранг ще започне от 18-тия ден.
В случая не е отчетена спецификата на дейността и местоположението на обекта, тъй като
помещенията, които ще се ремонтират се намират на най-ниското ниво на сградата, а в тази
канализационна тръба са включени тръби от по-горните нива и би следвало монтажа на
новите тръби да се изпълни непосредствено след демонтажа им.


Ценово предложение:
Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е
валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от
възложителя. Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена
количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с определения от
възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без
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отклонения. Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията
както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.


Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата на участника не следва да се
допусне до оценка съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите
2. При разглеждането на офертите не се установи необходимост от искане на разяснения
за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни,
включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
3. След като беше определено съответствието на представените оферти както с
критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците,
така и с изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на
допуснатата оферта на участника ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ – КОНГЛОМЕРАТ
СТРОЙ“ съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите и
класиране.
Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Цена за
изпълнение на поръчката (О1), Срок за изпълнение на поръчката (О2) и Организация за
изпълнение на поръчката (О3), както и така извършеното крайно оценяване, са
закрепени таблично, както следва:
Оценяван участник:

ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ”

Оценка по показател:
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
30 точки
(О1)
Мотиви:
Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по
посочения показател и предложение на единствения допуснат участник, описано в
настоящия протокол.
Оценка по показател:
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
(О2)

20 точки

Мотиви:
Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по
посочения показател и предложение на единствения допуснат участник, описано в
настоящия протокол.
Оценка по показател:
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
ПОРЪЧКАТА (О3)

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

10 точки

Мотиви:
Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на предвижданата
организация и изпълнение на строителните работи по поръчката - дейности и ресурси,
която е обстойно и детайлно описана в настоящия протокол.
Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажни
работи, която е в съответствие с обхвата на изпълнението и заложените цели и
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резултати, същата обхваща всички дейности, необходими за изпълнението на строителния
обект
съгласно
техническите
спецификации,
отчитайки
спецификата
и
местоположението на обекта, както и необходимостта от подготвителни дейности. В
представения подход и програма за изпълнение на поръчката е описал в детайли: начина на
изпълнение на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на
поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно
количествената сметка и тяхната последователност на изпълнение и на организацията и
подхода на изпълнение, като конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи,
както и на подетапи за изпълнение и отделни видове СМР. Етапите за изпълнение на
поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, като в необходимата
последователност на изпълнение са описани, както следва: - Първият етап включва
подготовка на площадката, вторият включва демонтажни работи, трети етап АС частпомещения кухня, ВиК, елктро, ОиВ, четвъртият етап е свързан с ремонтни работиизточна стена кухня, пети етап – ремонтни работи тераса над кухня, шести етап
ремонтни работи северна стена на кухня и седми етап е свързан с предаване на
площадката.
Всички строително-монтажни дейности, са описани в тяхната технологична
последователност и взаимна обвързаност, начинът за изпълнение на отделните видове
дейности, разпределението на задачите и отговорностите между ключовите експерти,
методите за осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване
на дейностите, включително дейности по осъществяване на контрол, докладване и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложеното строителство.
Участникът е представил описание на разпределението на задачите и отговорностите и
координация на участниците в строителния процес. Налице е адекватно разпределение на
дейностите и задачите спрямо отделните видове СМР съгласно количествената сметка,
като същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни
дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата,
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е
налице представяне на последователността на изпълнението на операциите и
технологията за изпълнение на всеки вид СМР, с представяне на методи и техники на
работа. Описани са задълженията, отговорностите и разпределение на задачите на
персонала необходим за изпълнението на поръчката – Инженерно-технически състав Ръководител на строежа,Технически ръководител, Отговорник за контрола на
качеството, Длъжностно лице по безопасност и здраве. В табличен вид са показани
отговорностите на ръководния персонал както по отношение на изпълнението на самите
задачи, така и във връзка с отговорностите по управлението, координацията и
отчетността пред Възложителя. Освен посочените ръководни експерти за изпълнението
на поръчката на строителната площадка са предвидени да работят 17 работника, които
притежават следните специалности за специализираните видове работи: - Дрводелци;
Шпакловчици/бояджия, Каменар, Фаянсаджия, Електро монтажник и Монтажници.
Участникът е предвидил да ангажира действително необходимите, специалисти- човешки
ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно
правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява
предпоставка за качественото изпълнение на строителството. Предвидените човешки
ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на
поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и
са съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа,
което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството.
Приложен е списък в табличен вид на техническото оборудване, което ще се използва при
изпълнение на поръчката. Предвиденото оборудване на като вид дава възможност за
изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на пръчката, по правилната
технология, с качество съгласно изискванията на възложителя. Участникът е предвидил да
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ангажира действително необходимото оборудване на изпълнение за всяка от работите,
включени в предмета на пръчката, съобразно правилата технология за изпълнение на
съответната работа, която е предпоставка за качественото изпълнение на
строителството. В съответствие с техническите спецификации са представени
предвижданията на участника за материали, които следва да бъдат вложени при
изпълнението - в табличен вид са представени материалите, предвидени за влагане в
строежа в съответни графи определени по продукт/материал по количествената сметка,
описание на продукта за влагане, стандарт и съответен производител/доставчик. Описани
са задълженията, отговорностите и разпределение на задачите на персонала необходим за
изпълнението на поръчката – ръководител на строежа, технически ръководител,
отговорник по качеството, и отговорник по безопасност и здраве, както и броят на
работниците необходим за изпълнение на всеки вид строително-монтажна дейност
съгласно приложената КС и методите за осъществяване на комуникация с възложителя и
координация на действията и съгласуване на дейности. Ръководителя на обекта като
централна фигура при оперативната организация и изпълнението на СМР ще бъде
подпомаган от длъжностното лице по ЗБУТ, техническия ръководител и длъжностно лице
по качеството. Преди започване на работата на строителната площадка и до завършване
на строежа ще се извършва оценка на риска. Предвижданията са приложими за
конкретния строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и
особености. На база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и
техники на работа е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на
възложителя.
В съответствие с описаните технологии са представените линеен график и диаграма на
работната ръка. В приложения линеен график са отразени всички дейности посочени в
количествената сметка за строителния обект. Графика е съобразен с технологичната
последователност. Показана е продължителността на изпълнение на отделните етапи,
като част от тях се изпълняват едновременно и обосновават предложения срок за
изпълнение на поръчката. Линейният график е придружен с Диаграма на работната ръка.
При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него
технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за
изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на
правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове
работи. Линейният график отразява времетраенето на всички видове работи по КС,
участникът е отчел както технологичните, така и организационните зависимости между
работите на конкретния обект – предмет на поръчката. При определянето на периодите
на изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение
участникът е отчел както технологичните (произтичащи от правилната технология),
така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости
между работите на конкретния обект – предмет на поръчката.
При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на
противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за
изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и
изпълнението на строителните работи, линейния график за изпълнение на поръчката и
диаграмата на работната ръка. Предвижданията между отделните части са съгласувани,
последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за
изпълнение.
При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната
производителност на предложените работна сила и технологично оборудване/механизация.
На база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и техники на
работа и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз
основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации
и проекта на договор, комисията формира заключение, че е предложено ниво на изпълнение
в съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за
115

наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от
реализирането им.
Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на
офертите по настоящия показател, налице е покриване на базовите изисквания на
възложителя, тъй като предложението за изпълнение на поръчката отговаря на
предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително
изискуемите елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо
минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради
което същото е оценено с 10 /десет/ точки. Липсват предпоставки за обосноваване на
заключение за наличието на друга характеристика, надграждаща предложението за
изпълнение.
ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO)

60.00 точки

Мотиви:
Посочената обща комплексна оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за
определянето й и оценки по показателите за оценка, посочени в настоящия протокол.
Не е налице особено мнение на членове от комисията.
Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно

РЕШИ:
І. Предлага за отстраняване от производство по възлагане на обществена поръчка за
строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с
обява, с предмет „РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕЖАЩИ
ПРОСТРАНСТВА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“,
следните участници:
1.
„ИНФРАСТРОЙ ГРУП“ ЕООД
2.
„БИЛДЪР. БГ “ ЕООД
IІ. Класира участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за
строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с
обява, с предмет „РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕЖАЩИ
ПРОСТРАНСТВА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“,
както следва:
Първо място: ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ“
С получена обща оценка КО= 60 точки
ІIІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на
обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез
събиране на оферти с обява, с предмет: РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И
ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА
ОБЩИНА СМОЛЯН“, класирания на първо място участник, както следва: ЕТ „МАНОЛ
ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ“ООД, като договорът за изпълнение да се сключи
при следните съществени условия, обективирани от класирания участник в предложението
му:
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 Цена за изпълнение на поръчката: 150 898.10 лева /словом сто и петдесет хиляди
осемстотин деветдесет и осем лева и десет стотинки / без ДДС.
 Ценови показатели:

Часова ставка – 3.80 лeвa/час.

Допълнителни разходи за труд - 80 %.

Допълнителни разходи за механизация - 30 %.

Доставно-складови разходи - 8 %.

Печалба - 8 %.
 Срок за изпълнение на поръчката: 68 /словом шестдесет и осем / календарни дни,
считани от дата на подписване на договора за изпълнение
Комисията приключи работа 01.10.2018 г., като предаде протокола от своята работа
на възложителя на 01.10.2018 г. в 11:00 ч.
Комисия в състав:
Васка Караджова /подпис/*

Председател
и член:
Членове

Златко Карамучев /подпис/ *

Дата: 11.10.2018 г.
гр. Смолян

инж. Цвятко Каменов /подпис/*

Утвърдил: /подпис и печат/ *
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
кмет в Община Смолян

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и
печат от възложителя, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във
връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД.
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