РАЗДЕЛ ІII. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Общи условия.
1.1 Срок за изпълнение.
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 36 (тридесет и шест) месеца
след сключване на договора или до усвояване на прогнозната стойност, което от двете
събития настъпи по-рано.
Събарянето и премахването на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на
ремонт или заздравяване сгради на територията на Община Сливен съгласно чл. 196,
ал. 3 от ЗУТ, освидетелстваните по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, премахването на сгради —
общинска собственост и незаконни строежи, на територията на Община Сливен,
разчистването на терена и извозването на строителните отпадъци, изпълнението на
заповеди на кмета на Община Сливен за изземване на общински недвижим имот
съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за общинска собственост, премахването на поставени без
правно основание гаражи върху общински терени ще бъдат извършвани при
необходимост.
1.2 Място на изпълнение – община Сливен.
1.3.Видове дейности
Дейностите обхващат следните видове строителни и монтажни работи:
№
Наименование на видовете работи
Ед.
по
мярка
ред
1
Демонтаж скатен покрив на сграда с керемиди със сваляне, пренасяне до
м²
30 м и сортиране
2
Демонтаж скатен покрив на сграда с ламарина със сваляне, пренасяне до
м²
30 м и сортиране
3
Механизирано събаряне на покрив на сгради с керемиди и др.
м²
4
Демонтаж дървена конструкция /гредореди/ и дюшемета вкл. пренасяне до
м³
30 м., натоварване на транспорт и разтоварване
5
Механизирано разрушаване дървени конструкции /гредореди/ и дюшемета
м³
вкл. пренасяне до 30 м., натоварване на транспорт и разтоварване
6
Просичане на с.б. пояси, щурцове и колони при сгради с компр. и къртач
бр
вкл. изрязване на армировката - ръчно
7
Разваляне на тухлена зидария
м³
8
Разваляне на зидария от глинени , газобетонни и др. п. елементи
м³
9
Разваляне каменна зидария /стени/
м³
10 Разваляне каменна зидария /основи/
м³
11 Разрушаване на бетонови настилки и неармирани бетонови конструкции с
мсм
багер-хидрочук за машинно товарене /8 ч. мсм/
12 Разрушаване на ст. бетонни конструкции с багер-хидрочук за машинно
мсм
товарене /8 ч. мсм/
13 Товарене на стр. отпадъци механизирано на транспорт
м³
14 Превоз на стр. отпадъци на депо на 10 км.
м³
15 Разриване и събиране на стр. отпадъци механизирано с пробутване да 40 м
м³
при утежнени условия
16 Ръчно прехвърляне и пренасяне на стр. отпадъци до 10 м
м³
17 Ръчно товарене и разтоварване на стр. материали
т
18 Превоз на стр. материали, годни за втора употреба до склад на
км
инвеститора
19 Демонтаж на метални конструкции и елементи
кг

20
21
22
23
24
25
26

Демонтаж на дограма
Пренасяне на строителни материали до 30 м
Разрушаване на тухлена зидария 250 мм механизирано /при ут. Условия/
Разрушаване на каменна зидария механизирано
Разриване на строителни отпадъци, вкл. засипване на ями, изкопи и др.
при утежнени условия
Премахване на преместваеми бетонови гаражи до склад на Община
Сливен
Премахване на преместваеми ламаринени гаражи до склад на Община
Сливен

м²
м³
м³
м³
м³
бр.
бр.

1.4.Изисквания към изпълнението
1.4.1.Изпълнените видове СМР да са в съответствие с изискванията на БДС и
ПИПСМР.
1.5.Изисквания за осигуряване на безопасност
1.5.1.Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на
Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 2004 г.
за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи и временната организация на
движението по Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и
безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по
пътищата и улиците при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.
1.5.2.Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване
изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и
безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по
пътищата и улиците, като изготви проекти за ВОД по Наредба № 3 от 16 август 2010 г.
в десетдневен срок от получаването на писмена поръчка от възложителя, придружена с
количествена сметка и срок за изпълнение.
1.5.3.При извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка
в рамките на изпълнението на възложената дейност
1.6.Възлагане
Възлагането ще се извършва за конкретни строежи с възлагателно писмо за
стартиране изпълнението на дейности при спазване на всички параметри на ценовото и
техническото предложение, срещу възлагане и при осигурен финансов ресурс.
1.7.Начин на образуване на единичните цени.
В единичните цени на видовете СМР следва да се включат всички видове
операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СМР
до окончателното му завършване. В случай, че в единичната цена не са включени цени
на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се
допуска разплащането им като допълнителен вид СМР и същите ще се извършват за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всеки участник задължително включва в предложените
единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия,
почистване на строителния обект и строителната площадка, строителна механизация,
подемници, стопански инвентар, временни огради, както и разходите по предаване на
обекта с държавна приемателна комисия и таксите за одобрение на проектната
документация. Тези разходи няма да се заплащат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Участниците задължително представят подписани и подпечатани анализи на всички
оферирани единични цени.
1.8.Отчитане, приемане и заплащане на дейностите
Количеството и качеството на извършената работа се приема от представители
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на действително измерени, графично отразени и
проверени на място количествени показатели и представени сертификати и декларации
за съответствие. За извършените СМР се съставя констативен протокол (обр. 19),
придружен със сертификати и декларации за съответствие на вложените материали,
придружени с графични материали (ремонтни схеми, изпълнителски чертежи и др.),
подробни и сборни ведомости. Извършените дейности следва да съответстват на
Техническите задания на Възложителя.
Упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще имат право във всеки
един момент да контролират работата и да не допускат извършването на работа, водеща
до ненужно влагане на финансови и материални ресурси.
Заплащането на изпълнената и приета работа по възлагателните писма ще се
извършва след представяне на подписан констативен протокол (обр. 19) за изпълнени
видове СМР от представителя, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружен със
сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, графични
материали (ремонтни схеми, изпълнителски чертежи и др.), подробни и сборни
ведомости и фактура.
Забележки: В съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки в случай, че в настоящите Технически спецификации или
в друг документ са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка,
техническо одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „ИЛИ
ЕКВИВАЛЕНТНО/И”!
В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените
поръчки в случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг
документ са посочени – конкретен модел, източник или специфичен процес, който
характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален
изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или
производство следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”!

