
Д О Г О В О Р

Днес, 2019 г., в гр. София, между:

“Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - 
Света София” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София ул. “Михалаки Ташев” 
№ 2, ЕИК 0Q0689182, представлявано от д-р Гергана Коларова -  Изпълнителен директор, 
нарично по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
и

НЕТ ЕВРО ЕООД, ЕИК 131324873, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1326, ж.к. „Обеля 2“, бл. 254, вх. Б, ет. 1, ап. 26, представлявано от Десислава Симеонова - 
Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОИ се сключи настоящия договор, като страните се 
споразумяха, както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши срещу 

заплащане: „Текущ ремонт на сградата на ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, находища 
се в гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ № 2“, съгласно изискванията на Възложителя, 
посочени в Техническата спецификация -  Приложение № 1, Техническо предложение на 
Изпълнителя -  Приложение № 2 и Ценово предложение на Изпълнителя - Приложение № 3, 
неразделна част от настоящия договор.

* Чл. 2. Изпълнението на строително-монтажните работи по определен/и обект/и, 
предмет на договора и/или на част/и от обекта/обектите, се възлага с отправен от 
Възложителя към Изпълнителя писмен документ (възлагателно писмо).

Чл. 3. Възлагателното писмо по предходния член следва да съдържа минимум следната 
иформация:

1. Конкретизиране на обекта/обектите и/или на съответната/съответните част/и от него, 
по отношение на който/които Възложителят изисква от Изпълнителя изпълнението на 
строително монтажните работи, предмет на договора.

2. Определен от Възложителя срок, не по-кратък от 10 /десет/ календарни дни, в който 
Изпълнителят се задължава да представи проектно-сметна документация (КСС), 
описваща необходимите за извършването на текущия ремонт на 
определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях 
количества и видове СМР, ведно с времеви график, който съдържа описание на 
последователността и времевата продължителност на всички видове работа, попадащи 
в обхвата на предложената КСС.
Чл. 4. В срок от три дни, считано от представянето на количествено-стойностните 

сметки за извършването на текущия ремонт на определения/определените с възлагателното 
писмо обект/и и/или на част/и от тях, Възложителят или упълномощено от него длъжностно 
лице одобрява представената количествено-стойностна сметка или отправя до Изпълнителя 
писмено известие, в което описва необходимите изменения по отношение на предвидените за 
изпълнение видове и количества работа, които Изпълнителят следва да направи в 
представените КСС.

Чл. 5. Одобряването на количествено-стойностната сметка или искането за нейното 
изменение от страна на Възложителя или на упълномощено от него лице се осъществява 
съобразно техническите спецификации за изпълнение на договора, единичните цени на 
видове ремонтни работи предложени от Изпълнителя, съгласно Ценово предложение на 
Изпълнителя - Приложение № 3 и предвидените за изпълнение видове СМР.
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Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен да се съобрази с исканите от Възложителя изменения 
в представените за одобрение количества на видовете работа, ако същите са в съответствие с 
Техническата спецификация -  Приложение № 1, единичните цени на видове ремон тни работи 
предложени от Изпълнителя, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя - Приложение № 
3 и предвидените за изпълнение видове СМР.
(2) Изпълнителят представя за одобрение изменените съобразно указанията на Възложителя 
КСС в срок от два работни дни, считано от получаването на писменото известие, указващо 
исканите изменения.

Чл. 7. Срокът за изпълнение на възложените с документа по чл. 2 СМР започва да тече 
от датата на получаването на писмено известие, с което Изпълнителя е уведомен за 
одобрението на количествено-стойностната сметка от страна на Възложителя.

II. СРОК
Чл. 8. (1) Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок 

от 3 /три/ години или до достигане на сумата от 220 000.00 лв. (двеста и двадесет хиляди 
лева) без ДДС или 264 000.00 лв. (двеста шестдесет и четири хиляди лева) с ДДС.

(2) Настоящият договор се сключва под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОИ, тъй 
като за него Възложителят не е осигурил финансиране. Договорът е с отложено изпълнение.

(3) Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране от страна на 
Възложителя за неговото изпълнение, удостоверено чрез възлагателно писмо, изпратено от
Възложителя до Изпълнителя.

(4) Срокът за извършване на СМР на конкретен обект и/или на съответна част от него е 
съгласно времеви график по чл. 3, т. 2.

(5) Срокът по ал. 2 може да бъде спрян поради:
1. Неблагоприятни метеорологични условия - валежи от дъжд, сняг, мъгли, ниски 
температури, вятър и др.
2. Отказан достъп на Изпълнителя до обекта от оправомощени лица или институции.
3. Технологично необходимото време за изпълнение на непредвидените работи.

(6) При необходимост от спиране на срока по ал. 2 Изпълнителят е длъжен 
незабавно да уведоми писмено Възложителя за това, като укаже и причината, поради която се 
налага това. Към уведомлението Изпълнителят прилага надлежни писмени доказателства.

(7) За спирането на срока за изпълнение се съставя констативен протокол, в който 
се отразява причината за забавата и каква част от срока за изпълнение не е изтекла към 
момента на спирането. Протоколът се подписва от определените представители на 
Възложителя и Изпълнителя. Приложените доказателства за необходимостта от удължаване 
на срока за изпълнение са неразделна част от протокола.

(8) След отпадане на причината за спирането срока за изпълнение, страните 
подписват нов констативен протокол, в който се посочват продължителността на спирането, 
като въз основа на частта от срока за изпълнение, която не е изтекла към момента на 
спирането, се определя кога изтича договореният срок за изпълнение на СМР.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 9. (1) Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер до 

220 000.00 лв. (двеста и двадесет хиляди лева) без ДДС или до 264 000.00 лв. (двеста 
шестдесет и четири хиляди лева) с ДДС.

(2) Ценообразуването ще се извършва, съгласно посочените в ценовото предложение 
ед. цени за видовете дейности (операции) и количества, посочени от Възложителя, по ред 
определен в чл. 2 до чл. 7 от настоящия договор.

(3) Показатели за образуване на единични анализни цени при възникване на 
допълнителни видове СМР:
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® Часова ставка за труд: 5.40 (лв./ч.ч.)
• Печалба върху всички разходи: 10 (%)
• Допълнителни разходи върху труда: 90 (%)
• Допълнителни разходи върху механизацията: 30 (%)
» Доставно-складови разходи: 10 (%)

(4) Цената на влаганите материали се доказва е оригинална фактура и декларация за 
съответствие.

(5) Цената на мсм. за механизацията се съгласува предварително с представител на 
Възложителя.

(6) Транспортните разходи са включени в допълнителните разходи върху труд и 
механизация, и в доставно складови разходи.

(7) Посочената в Офертата цена е окончателна и не подлежи на промяна през целия 
период на действие на договора, освен в предвиденото в чл. 116 от ЗОП.

Чл. 10. (1) Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път, в срок до 60 
календарни дни след представяне на двустранно поДписан/и протокол/и за приемане на 
извършените СМР (Обр,19), Приемателен протокол (за определения/определените с 
възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях) и фактура-оригинал, в която 
задължително се посочва номера на настоящия договор.

(2) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр 
Изпълнителя:
IBAN: BG11UBBS80021076038520 
BIC: UBBSBGSF 
БАНКА: ОББ АД

(3) Настоящият договор се счита за сключен под условие по смисъла на чл. 114 от 
ЗОП (договор с отложено изпълнение). Възлаганията от чл. 2 до чл. 7 и плащанията по чл. 
10, ал. 1 от настоящият договор се осъществяват само и единствено ако е осигурено 
финансиране за конкретният вид дейности, и в рамките на одобрената КСС от Възложителя. 
Ако финансирането не бъде осигурено, на основание чл. 114 от ЗОП всяка от страните може 
да поиска прекратяване на договора след изтичане на 3 месечен срок от сключването, като 
нито една от страните не дължи неустойка на другата

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11, Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълни възложената поръчка качествено и в определените срокове за отделните обекти, 
в съответствие с изискванията, поставени в Техническата спецификация, приложена към този 
договор.
2. Да се придържа точно към указанията на възложителя и към всички действащи технически 
норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;
3. Да осигури за своя сметка логистиката за изпълнение на поетите, с този Договор, 
задължения.
4. Да представя необходимите документи, удостоверяващи качеството и количеството на 
вложените материали.
5. Да уведоми незабавно Възложителя при възникване на пречки, които могат да забавят или 
да направят невъзможно изпълнението на договора.

Чл. 12. Изпълнителят има право:
1. Да получи дължимото възнаграждение по определения в раздел III от настоящия договор 
начин и до посочения размер;



2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на дейностите по 
Договора.
3. Да иска приемане на извършените СМР чрез подписване на протокол за приемане на 
извършените работи, от представители на Възложителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. Възложителят се задължава:
1. Да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнените дейности, съгласно 
раздел III от настоящия договор.
2. Да осигури присъствието на свои представители за подписване на протоколи за 
извършените работи.
3. Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

Чл. 14. Възложителят има право:
1. Да следи за изпълнението на предмета на договора чрез упълномощен свой представител;
2. Да иска от Изпълнителя да изпълнява посочените СМР, качествено и без отклонения;
3. Когато Изпълнителя се е отклонил от изискванията за изпълнение на СМР, да откаже 
приемането на част или цялото количество работа, както и да откаже да заплати съответното, 
възнаграждение, докато Изпълнителя не изпълни своите задължения.

VI. ПРИЕМАНЕ НА СМР

Чл. 15. (1) При завършване на работата по конкретен обект и/или на съответна част от 
него, Изпълнителят отправя покана до Възложителя да направи оглед и да приеме 
извършената работа.

(2) Приемането на обекта става с двустранно подписан приемо- предавателен протокол 
между Изпълнителя и комисия от представители на Възложителя.

(3) В 10 (десет) дневен срок от подписване на протокола, Възложителят може да 
направи писмени възражения по СМР и да покани Изпълнителя за съвместно разглеждане и 
обсъждане на нередовностйте. Забележките се отстраняват в срок от 10 работни дни, считано 
от датата на получаването им в писмен вид, факс или по електрона поща, по реда на закон за 
електронния документ и електронния подпис.

(4) След отстраняване на всички нередовности от страна на Изпълнителя, страните по 
настоящия договор подписват протокол за приемане на СМР

(5) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор се 
извършва със съставяне на Протокол обр.19, който удостоверява: количество СМР, качество и 
стойност на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, срокове за 
тяхното отстраняване, както и дали са спазени уговорените срокове за изпълнение на 
настоящия договор, съгласно чл. 3 от настоящия договор.

(6) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на 
крайния срок, уговорен в настоящия договор.

Чл. 16. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с 
недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част 
или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по 
договора.

Чл. 17. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или 
недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права 
по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи
работата си;

2. Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, 
респективно недостатъците на работата.

3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или
4



годност на изработеното.

VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити 
дефекти и некачествено изпълнение работи по време на гаранционния срок за своя сметка, 
считано от датата на уведомяването му. Възложителят уведомява писмено изпълнителят за 
констатирането на повредата и срокът за отстраняването й на телефоните и адресите за 
контакт.

(2) Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на Изпълнителя.
(3) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка появилите се впоследствие 

дефекти в гаранционния срок, както следва:
а. Гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи - 5 (пет)

години.
(4) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протоколите за 

изпълнените СМР.
(5) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява 

писмено Изпълнителя. В срок до 3 (три) дни след уведомяването се изготвя Констативен 
протокол и Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за 
отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от 
Възложителя.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19. При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на 
Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 
стойността на изготвената КСС за обекта/обектите и/или на съответната/съответните част/и от 
него, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от общата стойност на 
договора. Изпълнителят дължи на Възложителя и обезщетение за нанесени вреди и 
пропуснати ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката.

Чл. 20. (1) Възложителят удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на 
договора, както и за заплащане на неустойките от страна на Изпълнителя от дължимите 
плащания към него.

(2) Прилагането на санкциите по чл. 19 не отменя правото на Възложителя да предяви 
иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото 
законодателство в Република България.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. с неговото изпълнение;
2. с изчерпване на сумата по чл. 9, ал. 1, от настоящия Договор;
3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
5. с писмено 7 (седем) дневно предизвестие от изправната страна за прекратяването му при 
неизпълнение на задълженията от друга страна.
6. едностранно от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя
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7. Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да 
бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
8. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат-на обстоятелства, възникнали 
след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
9. На основание чл. 114 от ЗОП всяка от страните може да поиска прекратяване на договора 
след изтичане на 3 месечен срок от сключването му.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва 
да бъдат в писмена форма. При промяна, на посочените данни, всяка от страните е длъжна да 
уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

(2) Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НЕТ ЕВРО ЕООД
Адрес за кореспонденция: 
гр. София
ж.к. „“Обеля 2“, бл. 254, вх. Б, ет. 1, ап. 26 
тел.: 0895709545 
факс: -
e-mail: netevro@abv.bg 
Отговорно лице:
Иван Владов

(2) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата 
при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за 
получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД
Адрес за кореспонденция: 
гр. София
ул. "Михалаки Ташев" № 2 
тел.: 0879903747; 
факс: -
e-mail: info@lagb.com
Отговорно лице:
Григор Григоров -  Нач. Техническа служба

Техническата спецификация -  Приложение № 1, Техническо предложения на Изпълнителя -
Приложение № 2 и Ценовсс*»

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Д-Р РАЙНА КОВАЧЕЙ
За Изпълнителен директор §
съгл. Заповед № 3-96/27. Ot осI
ЛАРИСА ДОЙЧИНОВА £
Гл. счетоводител

южение на Изпълнителя - Приложение № 3

OJ
ЗА ИЗ заличено на основание чл.Зба ал.З

От ЗОП
ДЕСИСЛАВА]
Управител

A I  /
1ПЛПЧРНП ИП пгнпвпнпе» чп  ?Ап пп  ?

От ЗОП

ШКА о !
/ о м
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Образец №  8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от

„Нет Евро“ ЕООД 
(наименование На участника)

Наименование на 
поръчката:

„Текущ ремонт; на сградата на ПСАГБАЛ „СВЕТА 
СОФИЯ“ ЕАД, находища се в гр. София, ул. „Михалаки 
Ташев“ № 2“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с участието ни в горепосочената обществена поръчка предлагаме на 

Вашето внимание нашето ценово предложение.

Гарантирам, че участникът „Нет Евро“ ЕООД (наименование на участника), когото 
представлявам, е в състояние да изпълни обществената поръчка качествено и в 
съответствие с изискванията на Възложителя при условията на настоящото предложение.

Ние сме съгласни да изпълняваме възлаганите ни строително ремонтни работи до 
достигане на сумата от 220 000.00 лв. (двеста и двадесет хиляди лева) без ДДС или 264
000.00 лв. (двеста шестдесет и четири хиляди лева) с ДДС, при следните единични цени на 
видове ремонтни работи, а именно:

' ' ж iiiu  операция

11 -'~Г" 1 у

Мярка
Л

ч

е‘ *4.

ед.цсиа
4 ч
- Lfr ■- "' «* , "

i ;
. . .  .

4 / | j ТУ-' ч". и : з t  ' " L 4 ^  “
1. Грундиране на основа с дъбокопроникващ грунд m2 3,41
2. Гипсова шпакловка стени m2 10,21
3. Шлайфане на стени след шпакловка m2 3,63

4. Двукратно латексово боядисване по стени и тавани m2 8,88

5. Доставка и монтаж на растерен окачен таван m2 44,04

6. Доставка и монтаж на Led осветително тяло 60/60 за 
окачен таван Бр. 71,23

7. Демонтаж на подова настилка m2 3,93

8. Доставка и полагане на саморазливна замазка m2 22,79

9. Доставка и монтаж PVC настилка по под m2 58,24

10. Доставка и монтаж на холкер и капак 10 км. м 19,50

11. Доставка и монтаж на алуминиева, врата Бр. 298,35

12. Грундиране на стени m2 3,41

СУМА:
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Забележки:
1. Сбора от всички суми в колона 4 представлява сбор от всички единични 
цени за отделните операции и се има предвид при определяне на стойността 
по възложените дейности по договора, съгласно техническата спецификация, 
условията на договора и представената от изпълнителя оферта.

2. При непосочена единична цена по отношение на някоя от видовете 
дейности, участника се отстранява от участие в процедурата.

Предложените единични цени за изпълнение на различните видове СМР е 
окончателна, като включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Декларираме, че предложените единичните цени в настоящото предложение няма 
да се променят за целия срок за изпълнение на договора за възлагане на обществената 
поръчка, освен при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

Показатели за образуване на единични анализни цени при възникване на 
допълнителни видове СМР:

® Часова ставка за труд 5,40 (лв./ч.ч.)
* Печалба върху всички разходи 10 (%) 
е Допълнителни разходи върху труда 90 (%) 
е Допълнителни разходи върху механизацията 30 (%)
® Доставно-складови разходи 10(%)

Декларираме, че в срок от 10 /десет/ календарни дни след получаване на заявка от 
възложителя и определяне на конкретните обекти и след извършен подробен оглед на 
обектите, ще изготвим подробна оферта за всеки обект и ще започнем изпълнението след 
одобрението им от страна на възложителя.

Разбираме, че носим пълна отговорност за всякакви грешки, които може да сме 
допуснали при попълване на таблицата по горе.

Ние сме съгласни плащането на Цената за изпълнение се извършва при условията и 
по реда от проекта на договор.

До подготвянето на официален договор, предложение заедно с
писменото приемане от Ваша страна и и з в е с т и е ^ ^ ^ Й я ^ й ^ ^  договор ще формират

а /  Чр И.
чаличрнп нп п с н п я п н и р  чл  1Ал пл 1

„  Ом ЗОППодпис и печат: __

Дата 15.07. 2019 годица

Име и фамилия Десислава Симеонова

Длъжност Управител
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Образец №  7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от

„Нет Евро“ ЕООД

(наименование на участника)

Наименование на 
поръчката:

„Текущ ремонт на сградата на ПСАГБАЛ „СВЕТА 
СОФИЯ“ ЕАД, находища се в гр. София, ул. „Михалаки 
Ташев“ № 2“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло условията на Възложителя за възлагане на 
обществена поръчка с горепосочения предмет.

Приемаме изискванията на Възложителя, съгласно обявата за участие и приложенията 
към нея и предлагаме да изпълни поръчката, при следните условия:

1. Всички извършвани от нас дейности по предмета на поръчката ще отговарят на 
действащите в Р. България нормативни документи за този вид строителни работи.

2. Ще осигуряваме необходимото техническо ръководство и контрол по време на 
изпълнението на строително -  монтажните работи.

3. Ще упражняваме функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно 
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строително монтажните работи.

4. Гаранционните срокове за всички изпълнени видове СМР са съгласно минималните 
гаранционните срокове, определени в Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове 
започват да текат от датата на подписване на Приемателно-предавателния протокол.

5. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител ще изпълним качествено 
поръчката, съгласно посоченото в обявата и съгласно настоящото Техническо предложение.

6. При изпълнение на СМР ще използваме строителни материали и изделия, които 
отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно нормативната 
база. Същите ще бъдат с маркировка за съответствие и ще се придружават със сертификат 
за съответствие или декларация за съответствие, изготвени на български език.

7. Цветовете и формите на съоръженията и материалите, преди монтиране и влагане, 
ще се представят за одобрение и съгласуване от Възложителя.

8. Приемаме изискванията за изпълнение на поръчката съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя.

9. Съгласни сме Възложителят да не сключи договор по подадената оферта и да 
прекрати обществената поръчка, в случай че отпадне необходимостта от провеждане на 
процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при 
невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които у  
възложителят не е успял да предвиди.

10. Предлагаме следната Организация за изпълнение н:
Участникът следва да представи Организация за изпълнение на п ^  DTJVCtlCi, DTVJlIVT'lDai_U,a.̂ (/r
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• Начин и последователност на изпълнение на работите - следва да съдържа всички 
дейности, включени в обхвата на техническата спецификация.

• Предложени мерки за гарантиране на качеството.
• Описание на възможните рискове, които биха се появили при изпълнението на 

поръчката, като е отчетена и анализирана вероятността от настъпване на риска и влиянието 
му върху процеса на изпълнението й.

• Предложени мерки за гарантиране безопасност на работниците на Изпълнителя и 
служителите и пациентите на ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД при изпълнението на 
поръчката.

• Предложени мерки за третиране на отпадъците и опазване околната среда и 
имуществото на ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД.

• Предложени мерки за опазване чистотата в сградата.

ДЕКЛА1 заличено на основание чл.Зба ал.З
От ЗОП

ДАТА: 15.07 2019г.

заличено основание ип 1Ап пп ?
/ П  / 1

т п п ц р н п  нп п г и п я п ч и р  ип пп  3

От ЗОП
/

От ЗОП
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• Начин и последователност на изпълнение на работите - следва да съдържа 
всички дейности, включени в обхвата на техническата спецификация.

За да постигнем целите на договора, основните видове СМР ще изпълним по 
долуописаната технология на изпълнение:

Демонтажни работи:
Преди започване на разрушителни, демонтажни и разчистващи работи фирмата, като 

евентуален Изпълнител ще осъществи:
- Оглед и индетифициране на място засегнатите от разрушителни, демонтажни и 

разчистващи работи; конструкции, архитектурни финиши, електро, ВиК, ОВ, ПБ и 
телекомуникационни инсталации, както и тези в съседни помещения, за които има риск да 
бъдат засегнати.

- Оглед на съседни помещения и площи, които могат да бъдат засегнати от прах, 
шум строителни отпадъци, прекъснати инсталации.

- Съгласуване с експлоатацията и Възложителя прекъсване или евентуално 
изместване на действащи инсталации. Изпълнителят, Строителният надзор и представител 
на Възложителя съставят съответен протокол.

- Съгласуване с Възложителя периоди за изпълнение на разрушителни работи 
генериращи силен шум и влияещи на функционирането на съседни помещения

- Обезопасяване на предоставената му площадка с ограда и предупредителни знаци.
- Изпълнителят обезпечава депо съгласувано с Общинските власти за депониране 

строителни отпадъци и/или сключва договори за рециклиране на строителните отпадъци за 
повторна употреба спазвайки изискванията на „Наредба за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали”.

Безопасност при изпълнение разрушителни и демонтажни работи
„Нет Евро“ ЕООД, като евентуален Изпълнител ще спазва действащите наредби 

пряко свързани с безопасността и здравето на работната сила, персонала и хората, в 
съответствие със задълженията си по ЗУТ - чл.168, ал.4 -  „спазване на изискванията по 
здравословни и безопасни условия на труд” и ал. 5 -  „недопускане увреждане на трети лица 
и имоти вследствие на строителството”.

Собственост на материалите от демонтажни работи
Всички материали, оборудване и компоненти, годни за рециклиране или повторна 

употреба, получени при демонтажни работи са собственост на Възложителя. „Нет Евро“
ЕООД, като евентуален Изпълнител, ще складира материали, оборудване и компоненти 
получени от демонтажа извън площадката и ще процедира с тях по писмено разпореждане 
на Възложителя.

Всички строителни отпадъци получени при разрушителни и разчистващи работи, 
материали негодни за рециклиране и повторна употреба ще се транспортират и депонират 
на определена от Общинските власти площадка за негова сметка. Ангажимент на 
Изпълнителя ще бъде сключването на договор с оператор на площадка за строителни 
отпадъци и договор с лице, което притежава необходимите разрешителни за 
транспортиране на строителни отпадъци.

яаппчрнп чп  пгипапнпр  чп ЗАа пп  3
Изпълнение на разрушителни, демонтажни и разчисг

Прекъсване и/или изместване съществуващи инсталации „ . ~
телекомуникационни инсталации в помещенията и площите засегнати от разрушителни, 
демонтажни и разчистващи работи подлежат на прекъсване. Изпълнителят прекъсва 
електро захранването от съответното разпределително табло, прекъсва В и К  инсталации от 
съответния спирателен кран и запушва надеждно съответни клонове на канализационни и 

/Z .
w nnuPH O  ип псчпппчип чп  ЗЛл пп 3

От ЗОП

ъпппчочп чп  пгчпппчпо чп  ЗЛп пп  3

От ЗОП
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дренажни тръби, прекъсва и надеждно запушва клонове на ОВ инсталации, прекъсва 
отклонения на телекомуникационни инсталации.

Предпазване от щети и замърсяване на съседни помещения и площи
Изпълнителят е длъжен да предотврати проникването на прах и строителни 

отпадъци в съседни помещения и площи, чрез съответни временни средства като екрани от 
найлоново фолио, рамки и др. и уплътняване отвори.

Изпълнителят е длъжен да предотврати нанасянето на повреди и щети на 
съществуващи конструкции, финиши и инсталации, съседни на площите в които се 
извършват разрушителни, разчистващи и демонтажани работи.

Изпълнителят незабавно отстранява за своя сметка всички нанесени повреди или 
щети в следствие на дейността му.

Монтиране на дограма, подпрозоречни первази, обръщане около дограма

Дограмата се монтира съгласно детайлите на проекта, като се укрепва с достатъчно 
дюбели преди укрепването с полиуретанова пяна. След набиране на якост на пяната - 
минимум 8 часа, се монтират стъклопакетите и стъклодържачите.

Монтажът започва с хоризонталното и вертикално нивелиране касата на прозореца / 
вратата . Позиционира се с пластмасови клинове и се нивелира.

По време на монтажа, рамките трябва да бъдат здраво прикрепени към стените с 
подходящи винтове на 100 мм от краищата и 300 мм в хоризонтални и вертикални 
елементи, за да издържат на всички товари и да се постигне запечатване между стените и 
касата.

Закрепването на дограмата трябва да бъде направено по такъв начин, че да се 
прехвърли товара от монтирания прозорец към корпуса на сградата. Това се постига чрез 
клинове, които се поемат натоварването и го предават на зидарията/щендерната стена1. 
Положената полиуретановата пяна не е достатъчна за пренасяне на натоварването, действа
ща върху плоскостта на прозореца с изключение на случаите когато размерът на разглеж
даната плоскост е по-малък от 350/350мм или 0.14м2.

Размерите на клиновете трябва да бъдат такива, че да позволи изпълне
нието на хидроизолация и топлоизолация. В прозорци с ширина повече от един метър 
трябва да бъдат поставени клинове в центъра на основата и в горната част на рамката.

Фиксира се касата след нивелиране само в ъглите с пяна, поставят се дюбели и след 
това се слага пяната по цялата дължина на профилите. Фиксирането се изпълнява с 
еднокомпонентна високообемна пистолетна полиуретанова пяна. Тя има отлично сцепление 
към зидарията и осигурява добра топло- и звукоизолация. Втвърдява се под влиянието на 
влагата във въздуха, затова преди нанасяне е препоръчително зида да се напръска с вода.
Това ще подобри захващането на пяната към зида и ще осигури оптимални условия за 
разширяването й. Пяната е саморазширяваща се. Тя достига максималния си обем за около 
20 минути. Окончателното се втвърдява след 24 часа и може да бъде рязана, за да се 
оформят отворите.

Всички столарски работи се изпълняват точно по размерите, взети от място след 
демонтажа на старата дограма. Сглобяването на отделните части и елементи, начинът на 
окачване, отваряне, затваряне и задържане на крилата, както и уплътняването между 
прозорците и зидарията на отвора трябва да отговгщят на изискванията на действащите 
стандарти и спецификацията по проекта. Прозорците и вратите се монтират преди 
изпълнението на мазилките, като при наличие на зъби в з* заличено на основание чл.Зба ал. 
подмазва с варов разтвор частта от стената, върху която ляга що]

Крилата на вратите и прозорците трябва да лежат в една роппипа. ^
Вътрешната подпрозоречни дъска (перваз) се поставя в основата на прозореца под 

рамката на дограмата и се захваща за долния край на касата посредством винтове. Този
заличено на основание чл.Зба ал.З
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перваз е предназначен да покрива ръба на стената от вътрешната страна към стаята и да 
пази стената под прозореца. Едно от основните му предназначения е да спира евентуално 
стекла се вода от конденза по стъклата или с друг произход. Произвежда се от устойчив 
PVC материал, със здрава повърхност, профилирана обемна форма, с много кухи камери, 
чрез които се постигат изключителни изолационни качества, превъзхождащи естествените 
материали. PVC первазите са лесни за поддръжка и почистване, устойчиви на почистващи 
препарати, на изтъркване, драскане и пепел от цигари. Не поемат вода, а водните кръгове, 
които могат да възникнат от влажни саксии или поставени чаши, може лесно да се 
почистят. Освен това са нечувствителни към топлина - дори загряване от слънчеви лъчи до 
60 градуса. В двата края на перваза се поставят завършващи пластмасови капачки.

В редки случаи има възможност и за монтаж на перваза след поставяне на 
прозореца, стига да има достатъчно разстояние на стената, за да може да легне и да се 
дюбелира отгоре, а също и поне 25 мм между крилото и стената отдолу. Важно условие е и 
стената под прозореца да е измазана равно.

Обръщане страници на врати и прозорци е гипсокартон
Изрязва се монтажната пяна на местата където е излишна. Почиства се добре 

основата на страницата, като се отстраняват строителен прах, боя, мазни замърсители и 
други. Подравнява се основата, като при необходимост се полага грунд преди лепилото за 
гипсокартон. Приготвят се ивици гипсокартон с необходимата широчина. Лепилото се 
нанася по цялата повърхност на страницата с помощта на гребен-шпакла или на топки на 
разстояние една от друга. След като лепилото е вече нанесено, ивицата гипсокартон трябва 
да се залепи в следващите 5 до 10 мин. Плоскостите се поставят отвесно, под прав ъгъл с 
основата. След това се нивелират е лек натиск и почукване върху тях посредством мастар - 
нивелир до получаване на вертикална /хоризонтална/ повърхност. След като стегне 
лепилото, с малка шпакла се почистват остатъците от него, попаднали по профила на 
дограмата. Отново се полага лепило и се фиксира ъглопредпазващия профил. Следва 
шпакловка и боядисване с латекс.

Така се получава едно цялостно и завършено оформяне на отворите.
Всички столарски работи се изпълняват точно по размерите, взети от място след 

демонтажа на старата дограма. Прозорците и вратите се монтират преди изпълнението на 
мазилките.

Гипсова шпакловка

Шпакловката се нанася с помощта на маламашка от неръждаема стомана, след което 
се нанася финишен слой. След изсъхването се шкури с фина шкурка до постигане на 
показателите, включени в ПИП СМР.

При полагането на шпакловката се спазват следните правила:
Основата за полагане трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е 

водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и 
да няма ронещи се и нефиксирани части.

Кредиращи или ронещи се повърхности се заздравяват. ^
Ерозирали слоеве се отстраняват механично. заличено на основание чл.Зба ал.З
Ерозирали покрития се отстраняват механично.
Остатъци от кофражни масла върху бетон се отстраняват с паросфуен апарат- или 

препарати за отстраняване на кофражни масла.
Замърсени повърхности се обработват основно с пароструен апарат или с разтвор за 

почистване на фасади.
Повърхности, нападнати от микроводорасли, се третират със специални препарати.



Дефектни и напукани минерални повърхности се препокриват с шпакловъчни маси и 
при необходимост се армират със стъклотекстилна мрежа.

Всички основи трябва предварително да се обработят с грунд.
Вътрешната шпакловка се нанася след изтичане на времето за съхнене на грунда.
Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и на 

съхненето трябва да е положителна.
Обработваните повърхности се пазят от директно слънчево греене.

При полагането на шпакловка се спазват следните мерки за безопасност:
Да се пазят очите и кожата, както и пространствата около обработваните 

повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метал. 
В случай на попадане на пръски, същите да се отмият е много вода, да не се изчаква 
изсъхването и втвърдяването на шпакловката.

Инструменти и машини да се измиват веднага след употреба.

Бояджийски работи

На обекта се изпълняват вътрешни бояджийски работи е латексови бои по стени и 
тавани.

При изпълнение на бояджийските работи, видът и цветът на боите за различните 
основи и помещения се определят от възложителя по представен от изпълнителя каталог на 
цветовете, съобразно предвидената цена.

Вътрешни бояджийски работи не се извършват, ако не могат да се осигурат условия, 
съгласно чл.8 от Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и 
тапетни работи. Полагането на воднодисперсни бояджийските разтвори се извършва при 
температура на най-студената външна стена най-малко +8°С, измерена на 0,5 м от пода. 
При по-ниски от посочените температури не се допуска изпълнение на бояджийски работи. 

Приемане на бояджийските работи от техническия ръководител 
Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на 

боите и след образуване твърда корица.

Настилка от ламиниран паркет

Направата на настилка от ламиниран паркет минава последователно през следните 
стъпки:

• Подготодка на основата -  трябва да е равна, суха и почистена от камъчета и 
отпадъци ( почистена е прахосмукачка). При новоположена замазка трябва да се 
изчака пълното й изсъхване. Влажността не трябва да превишава 3%. Проверява 
се основата е линеал дали подът е достатъчно равна. Ако се установят 
вдлъбнатини с дълбочина повече от 3 mm, те трябва да се запълват и изравняват е 
подходяща саморазливаща се замазка.

• Полагане на подложка -  осигурява добра шумо- и топлоизолация, обира 
неравностите по пода. Полага се на ленти с разстояние 2 мм между тях. 
Необходимо е да се оставят температурни фуги от 10 мм към стени, прагове, 
колони и др. Подложката се поставя в посока на подов; заличено нп огнп°пнча чл ЗАр ал 
избягва съвпадение на снадките на подложката и наети.

3

• Полагане на ламинирания паркет - Първия ред се реди  -------— , — -------
разстояние между дъските и стената 8-10 мм ( използват се клинове). Това се 
прави, за да може покритието да се разширява (при овлажняване) и свива без 
опасност да се надигне. За целта се използват специални клинчета, които се 
поставят между крайните дъски и стените. Два клина са достатъчни за една 
дъска. След като ги разположим може да поставим първата дъска, с нитовата 
страна към стената. Монтират се следващите редове така че да приличат на
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тухлена стена -  през половин дъска. При криви стени първия ред дъски се 
полага, така че на най-тесните места да остане фуга с посочената широчина. При 
по-големи кривини може да се наложи стесняване на крайните дъски, чрез 
надлъжно рязане с прободен трион. След като сме „срещнали” предните части на 
първата и втората плоскост можем да съединим двете плоскости чрез щракване в 
предните им части, като почукваме в края с помощта на блокче и чук.

• Поставяне на первази - необходими са клипсове, дюбели, винтове, снадки, тапи 
-  лява и дясна, ъгли -  вътрешни и външни. Клипсовете се захващат за стената 
чрез дюбел и винт, след което перваза се закрепя върху тях. Клипсовете се 
монтират на разстояние един от друг 30 см.

РУС настилка
Има няколко основни правила, които уе бъдат спазени преди монтажа на PVC настилки:

1. Изисквания към основата: суха ( <3%СМ), чиста и обезпрашена от строителни отпадъци,

равна и нивелирана. Като правило виниловите настилки изискват гладка и равна основа.

2. Работната температура в помещенията да бъде между +15 и +25 °С

3. В помещенията да не се извършват други строителни процеси, които да пречат на

полагането на настилката.

Монтажа на настилката включва следните операции:

1. Доставка на материалите на обекта.

2. Материалите престояват 24 часа в помещението при температура от +15°С до +29°С. 

Същото важи за лепилото и грунда. При инсталиране на настилката температурата в 

помещението трябва да бъде същата - от +15°С до +29°С. Влажността не бива да превишава 

75%.

3. Почистване на основата от прах и други замърсявания.

4. Разопаковане на ролките и проверка за дефекти и цветови различия.

Настилка от теракот

Плочките теракот се редят върху здрава основа и се лепят с модифициран циментов 
разтвор, който се продава като суха смес под различни наименования. Лепилото за кера
мични подови плочи се разстила с назъбена шпакла върху влажна /намокрена/ основа в 
дебелина, указана от производителя на използваното лепило. Плочите се нареждат и 
притискат, като се спазват определените размери на фугите. Не е допустимо плочите да се 
нареждат плътно една до друга. Най-малката допустима фуга е 2 мм, но в практиката рядко 
се допуска фуга по-малка от 3 мм. Фугите се запълват с фугировъчна смес. Задължително 
правило е почистване на фугите преди фугиране. Също така фугите преди нанасяне на

заличено на основание чл.Зба ал.З
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материала, трябва да бъдат абсолютно сухи и обезпрашени.
Настилките се изпълняват при завършени облицовки и 

на стените. Предвидени са настилки от теракот и естествен пщ
При изпълнение на настилките се следи за съответствието с проекта и 

проверка на основата и на междинните пластове за:
• Отклонението от проектната равнина

Наклоните към сифони, канали, улами и събирателни шахти
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• Дебелината на бетонната основа и изравнителните, заглаждащите и 
водоизолиращите пластове.

• Радиуса на закръглението на заглаждащия пласт на местата на пресичане на 
подовата настилка с вертикални и наклонени повърхности (със стени, колони, 
фундаменти под технологични съоръжения, улами, открити канали и шахти)

• Якостта на натиск (с изготвяне по безразрушителни методи или по 
лабораторни протоколи)

• Влажността
• Неравностите на повърхността (издатини и вдлъбнатини)
• Наличността на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали 

места
• Чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и 

други замърсявания)
• Изпълнението на деформационните фуги
• Изпълнението на монтажните и инсталационните работи, които трябва да 

бъдат завършени преди полагането на настилката (монтиране на 
сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и под 
настилката тръби и други съоръжения)

• При настилки от плочи, положени на циментно-пясъчен или 
киселиноустойчив разтвор, на който фугите се допълват е битумен или 
полимерен кит - дълбочината и чистотата на празните фуги между плочите и 
тухлите, влажността на разтвора във фугите й и обработването на 
киселиноустойчивия разтвор с разтвор от солна киселина.

• За случаите на настилки върху земна основа, освен посочените по-горе 
се проверяват още и:

• Нивото на земната основа
• Видът и дебелината на уплътнения пласт от почвата
• Носимоспособността на уплътнения почвен пласт
• Температурата на разтворите при изпълняване на облицовки при зимни 

условия трябва да бъде над +15°С, а всички други материали трябва да са 
темперирани до температурата на помещението +10°С. Основата трябва да 
има влажност до 8%.

Фаянсова облицовка
Вътрешните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.
Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се акт за скрити 

работи, като се отбелязва:
• вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните

отклонения
• наличието на соли (избивания) или други петна от боя, битум и др.
• пукнатини (направление, характер, размери и др.)
• наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости
• влажни или мокри петна и участъци
• омаслени площи
• замръзнали или повредени от мраз участъци
• наличие на гипсови части и мазилки по основата
• геометрията на металната конструкцията за гипскартон
• проверка на геометричните размери - хоризонталност
• полагане на усилващи ленти
• полагане на протектори по ъглите
• шпакловане на Л уги
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Вътрешните облицовки не се полагат, ако не могат да се осигурат условия, 
съгласно чл.8 от Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, 
бояджийски и тапетни работи.

Фаянсовите плочки се лепят с подходящо лепило /напр. теракол/, на фуга, отдолу 
нагоре. Недопустимо е плочките да се лепят без фуга.Минималната фуга е 2 мм. За 
спазване на избраната фуга се използват пластмасови фиксатори или шаблони.

Поради наклона на пода и изискването височината на облицовката да се изравни с 
вратите на санитарните помещения, се налага рязане на плочи.Реже се най-долния ред с 
колкото е неовходимо и за да стане това, реденето се започва от втория ред, подпрян на 
хоризонтиран мастар. Стриктно се следи за хоризонталност и вертикалност на 
редовете.Допустимите отклонения при изпълнението на облицовки от керамични плочи 
са дадени в таблицата:

Наименование на отклонението Допустимо
отклонение

Отклонение на повърхността от вертикалата за 1 м 2 мм
Отклонение на повърхността от вертикалата за цялата височина 
на етажа

5 мм

Отклонение на фугите от вертикалата и хоризонталата за 1 м 2 мм
Отклонение на фугите, ъглите и ръбовете от вертикала и 
хоризонтала за цялата височина на етажа или за цялата дължина 
на реда

5 мм

Несъвпадение на плоскостите на две съседни плочи 1 мм
Неравности (изкривявания) на повърхността,измерени с 
двуметрова линия

2 мм

Ъглите и горните гранични ръбове се оформят по един от следните начини: с 
фризове, с едностранно заоблени плочи, с алуминиеви или пластмасови профили

Изграждане водопроводна инсталация

Изпълнение на водопроводна инсталация с политопиленови тръби
За работа с полипропиленовите тръби се използват подходящи инструменти.

Рязането им трябва да се прави точно под прав ъгъл със специална ножица.
Полипропиленовите тръби се свързват чрез заваряване. Нагряват се със специален 

поялник опеделено време и без завъртане тръбата се вкарва във фитинга.
Качественото заваряване зависи от температурата на околната среда. Не се 

препоръчва заваряване на попипропилен при температура по-ниска от 5 градуса целзии, 
защото след отстраняването на тръбите от поялника те изстиват много бързо и се рискува 
да не залепнат добре една за друга.

Продължителността на нагряване зависи и от диаметъра на тръбата.
Водопроводните тръби се закрепват подвижно и неподвижно със скоби и други 

приспособления.Разстоянието между скобите за закрепване на полипропиленовите тръби е 
указано в каталозите на производителите, откъдето трябва да се заличено на основание чл.Зба ал.З

СЛУЧа\ Важно за полипропиленовите тръби е винаги да се обр ----------
телните линейни деформации при температурните промени.Освен при закрепването, за 
линейнте деформации се държи сметка и когато тръбите се покриват с мазилка. Когато 
няма възможност ППр тръби да се монтират открито или в ниша, при която се осигурява 
свободно движение, те трябва да се изолират по начин , осигуряващ движението им под 
мазилката, като се отчете обстоятелството, че изводът към чешмата и най-близката до 
извода чупка са неподвижни.

заличено на основание чл.Зба ал.З заличено на основание чл.Зба ал.З
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На разклонената водопроводна мрежа се монтират спирателни кранове по 
определени правила:

• на всяко отклонение на главни хоризонтални клонове и то на достъпно място;
• в началото на етажните разпределителни клонове;
• на етажните разпределителни клонове ако има повече от пет санитарни 

арматури;
• в началоно на всеки клон, изложен на опасност от измръзване;
• пред и след водонагреватели.

Връзките се уплътняват с тефлонова лента или силиконова паста / не с кълчища/
Положената водопроводна мрежа се изпитва преди да се постави шумо и 

топлоизолация.
Тръбите трябва да са достатъчно вкопани когато не са открити, за да се осигури 

достатъчно дебела мазилка. Ако това не е спазено, впоследствие се пукат облицовъчните 
плочки или се появява конденз.

Винаги се осигурява наклон. Освен за изпразване и за избягване на въздушни 
възглавници, наклонът е необходим за намаляване на шума и трептенията.

Не трябва да се допускат връзки в местопреминаването през плочи, греди , стени.
Изводите за чешми, кранове и т.н. за топла и студена вода да съвпадат точно по 

хоризонтала и напред-назад, така че при монтажа на смесителни батерии и кранове да не са 
налагат усилия, удължения и разкъртвания. За целта трябва да се отчете дебелината на 
облицовката.

Винаги след монтажа , малко преди топло и шумоизолацията, преди каквото и да е 
замазване и закриване , се прави изпитването със студена вода, инсталацията за топла вода 
непременно се изпробва и с топла вода. Изпитването се прави след изпълнение на 
предвидените укрепвания.

Водопроводната арматура / батерии, кранове / се монтира при завършена облицовка 
по стени.

Електроинсталация
Общи изисквания по изпълнението.

Електроинсталационните работи в обекта ще се изпълнят като стриктно ще се спазват 
изискванията на следните правилници:

• Правилника за приемане на електромонтажните работи;
• Правилника за устройство на електрическите уредби (ПУЕУ);
• Правилника за безопасността на труда при експлоатацията на електрически 

уредби и съоръжения;
• Противопожарните строително-технически норми (ПСТН)
• Нормативните актове по организация и изпълнение на строителните и 

монтажните работи, по безопасност и хигиена на труда, съответните държавни 
стандарти и други нормативни разпоредби по строителството.

Електромонтажните работи ще се изпълнят в съответствие с изискванията на 
проекта.

Проектът обхваща изпълнение на следните видове ел.инсталации: полагане на 
проводници, подмяна на осветителни тела.

Изпълнение на стротелството
Монтаж на инсталациите, ще се извърши при с п а^ * ^  U U  U V U  U V Z 1  U J f l V i U J U l l J j C / l  О Ц  ■" 

безопасен труд. При извършване на всички строително монтажни работи ще се спазват 
технологичните и заводски изисквания на производителя.

1. Силова и осветителна инсталации, контакти
Осветителните луминисцентни тела са за открит монтаж с електронен баласт/ ЕПРА/ 

избрани съгласно преназначението на помещенията. Управлението на осветлението ще 
става ръчно с ключове монтирани на посочените места. Осветителните тела, ключове и

■чппичрнп ип ПГНПРПНПР чп  1 6 п  пп 1
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контакти ще се монтират на готови стени и таван. Монтажът на конзолата към кутията и 
тръбите за изтегляне на кабелите се монтират преди ламината.

Действащи стандарти:
Спазват се следните стандарти:
Кабелите трябва да съответстват на стандарти: БДС 16291:1985, БДС 4305:1990 или 

еквивалент.
Осветителните тела трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 6598-1.Лампи по: БДС 

EN 61195:2002 или еквивалент.
БДС EN 54 Пожароизвестителни системи
Електроинсталационните работи ще се изпълнят като стриктно ще се спазват 

изискванията на следните правилници:
Наредба№3 „За устройство на ел.уредби и ел.проводни линии”,
Наредба № 1з-1971 от 29.10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар и правилниците по техника на безопасност и охрана 
на труда при СМР.

Всички наредби и норми валидни на територията на страната за този вид 
строителство.

• Предложени мерки за гарантиране на качеството.
Стратегия за постигане на резултати
Цялостния подход за изпълнение на проекта се определя от:

о Изпълнение на работите по проекта съгласно разпоредбите на ЗУТ, 
договорните условия и приложенията на договора; 

о Извършване на всички дейности в съотведствие с изискванията на 
Възложителя;

о Извършване на всички необходими дейности, свързани с актовете и 
протоколите на Наредба № 3 за съставяне на актове и протокали по време на 
строителството;

При изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, ще приложим 
следните мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и 
отделните поддейноети/задачи и осигуряване качеството на изпълнението:

- За всяка една дейност ще бъде посочен екипът, който ще участва и експерта, 
който ще осъществява контрол.

- Членът от екипа, отговорен за контрола ще наблюдава съответното изпълнение на 
дейността и ще предлага, при необходимост, допълнителни реакции.

- При всяко едно отклонение или непредвидена промяна Възложителят ще бъде 
уведомяван своевременно.

По време на цялостното изпълнение на поръчката се извършва мониторинг от 
техническия ръководител и експертите по съответните части на изпълнението на всяка 
дейност/поддейност/задача.

Мониторингът е непрекъснат процес обхващащ: с *<7лм“ацп n-unanwo ••п пп ? 
самооценка и контрол с цел наблюдение изпълнението и осиг
договора и ненарушаване на правилата на Структурните фондове и законодателството"на 
Република България и ЕС. С оглед изпълнението на дейностите по даден проект, 
мониторингът е текущо и систематично набиране и анализ на информация (доказателства), 
която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Z 2■гапичрнп ип пгипапиио ип 7f>n пп 3
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изводи отчетност и
продиктувани отговорност

от опита

Мониторинг

вземане на ; J&M  
^ и н ф о р м и р а н и  Ш  

решения ***4

Дружеството е въвело стандарт на перманентен мониторинг, всички аспекти на 
изпълняваните СРР.

Видове мониторинг, които ще се осъществяват в рамкит е на проекта:
- Мониторинг на качество - ние разглеждаме вътрешния контрол на качеството 

като ключов фактор. Системата за управление на качеството включва ефективни, утвърдени 
в практиката процедури: изисквания и структура на документацията, управление на 
документите; отговорност на ръководството; управление на ресурсите; предоставяне на 
услуги; проследяване на дейностите, влияещи на качеството и изпълнението на 
техническите изисквания, методи на управление и контрол на факторите, влияещи върху 
качеството на изпълнение на проектите; измерване, анализ и подобрение а предоставяните 
услуги.

- Мониторинг на спазване на индикативният график;
- Мониторинг на риска - Осигуряването на ефективност на процеса по управление 

на рисковете изисква текущо наблюдение (мониторинг) на всеки негов етап и периодично 
докладване на идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното намаляване 
(реакции). За осъществяване на систематично наблюдение се предвижда съставянето на 
риск-регистър и планира периодични негови прегледи;

- текущ мониторинг на разходите по проекта спрямо финансовата му рамка;
- мониторинг относно допустимостта на разходите;
- Мониторинг върху законодателството и нормативната база;
- мониторинг на информацията -изходящата информация от УО, насоки и

указания;
- Системен мониторинг на взаимодействието и координацията

заинтересованите страни в рамките на проекта с оглед евентуалн 
за предотвратяване на пропуски и постигане на заложените резулт

между
З Р Т Г Т Т Т Г Т Х

заличено на основание чл.Зба
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На периодичните работни срещи се констатира изоставането на някои видове 
работи (ако има такова) и се предприемат мерки за компенсирането му.

Като потенциален Изпълнител, Дружеството ще бъде обект на Вътрешен 
мониторинг от страна на Възложителя. Процедурата по вътрешния мониторинг се 
осъществява от екипа по проекта /на Възложителя/ спрямо Изпълнителя, съгласно

заличено на основание чл.Зба ал.З
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регламент /ЕС/ № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. 
Процедурата включва извършване от Възложителя /екипа по проекта/ на проверка на място 
на изпълнение на съответната дейност, за което следва да бъде подписан двустранен 
констативен протокол, удостоверяващ съответствието между заложени, актувани и реално 
изпълнени СМР.

Мерки за  осигуряване на качеството на изпълнението

При изпълнение на всички СРР „Нет Евро“ ЕООД , като евентуален Изпълнител, ще 
спазва действащите нормативни актове, БДС, ПИПСМР, както и ще съгласува действията 
си с изискванията на Възложителя. Изпълнението ще бъде в съответствие с разписаните 
правила за технологичното изпълнение и последователност, съгласно предложението за 
изпълнение, съставляващо част от техническото ни предложение.

„Нет Евро“ ЕООД, като евентуален Изпълнител, ще осигурява материали, 
оборудване, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Вложените 
материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да 
отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно 
Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България. Съответствието ще се удостоверява по реда 
и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със 
сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат предварително 
съгласувани/одобрени с авторския надзор и Възложителя.

Всички продукти или оборудване, които ще бъдат вложени при изпълнение на 
работите, ще бъдат доставени в комплект с всички необходими аксесоари, фиксатори, 
детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и подръжка, където 
могат да се приложат такива.

„Нет Евро“ ЕООД, като евентуален Изпълнител, ще извърши всички задължителни 
изпитвания съгласно ПИПСМР и цената им ще бъде включена в стойността на договора. I

i

Фирма „Нет Евро“ ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 „Системи за 
управление на качеството”- международен стандарт, поставящ изискванията към 
системите за управление на качеството, чрез който фирмата демонстрира 
способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на 
клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да 
повишава удовлетворението на клиента.

Системата за контрол на качеството е основен елемент от системата за управление 
на качеството. Предлаганата система за контрол на качеството, има за цел не само да 
открива дефектите и брака, но и да предупреждава за тях.

Отговорникът по качеството извършва системно частичен, изборен контрол върху 
качеството. Негова основна задача е да организира системата за контрол върху качеството 
на строително монтажните работи.

Качеството на материалите, конструкциите, детайлите, изделията се проверява 
непрекъснато през целия строителен процес, като се установят заличеН0 на ОСнование чл.Зба ал.З 
данните от съпроводителните документи, стандартите и изискват

Участниците в строителния процес, свързани с контрола н “
Инвеститорът, чрез своите представители -  инвеститорски контрол и строителен 

надзор имат най-висок приоритет и контролират точното изпълнение на проекта и 
постигането на качествените характеристики, които са заложени в техническите 
спецификации.

Отговорникът по качеството е подчинен непосредствено на ръководството на 
фирмата. По отношение на качеството, на него се подчиняват всички функционални и
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производствени единици. Своята дейност той осъществява с помощта и активното 
съдействие на техническия ръководител на обекта.

Отговорникът по качеството предлага и съгласува с ръководителя на строежа 
структурата за контрол на обекта, строителната лаборатория, която ще контролира 
необходимите проби и замервания, които са му пряко подчинени.

Отговорникът по качеството планира, организира и ръководи цялата система за 
контрол и осигуряване на качеството на обекта. Съвместно с подчинените му звена съставя 
списък на суровините, материалите и изделията, подлежащи на утвържданане и контрол; 
поименен списък на основните видове СМР е най-характерните им качества и показатели, 
подлежащи на контрол; списък на измерителните прибори и апарати; списък и образци на 
документите за провеждане на контрол и документиране на качеството.

Отговорникът по качеството на обекта изпълнява текущия контрол по 
доставените на обекта суровини, материали и изделия, съответствието им със съществените 
изисквания към строителните продукти, влагането им съобразно определената строителна 
технология, реализирането на всеки конкретен строителен продукт. Отговорникът спазва 
разписаните във фирмата стандарти за контрол на качеството и има право да стартира 
процедури по отстраняване на несъответствия.

Контролът по качеството бива външен и вътрешен.
Външният контрол се упражнява от Инвеститора, посредством неговите 

представители.
Вътрешният контрол при изпълнение на строително-монтажните дейности се 

осъществява основно от техническия ръководител на обекта и отговорника по качеството.
Но към качеството на извършените СМР имат отношение всички участници в РСМР на 
обекта -  и експерти и квалифицирани работници, както и Ръководството на Дружеството.

Системата за контрол функционира по време, както следва:
Входящ контрол на суровините, материалите и изделията -  има за задача да 

провери качествата на постъпващите на строителната площадка суровини, материали и 
изделия в съответствие на техническите спецификации и утвърдените образци, както и 
съответствието им с това на обявеното в придружаващите ги сертификати;

Текущ контрол на изпълнение на строителните и монтажни работи - има за цел да 
осигури точното съответствие на изпълняваните СМР с технологичните изисквания и 
техническите спесификации. В случай на констатирано несъответствие, отговорникът 
контролът по качество на обекта незабавно техническия ръководител, спира изпълнението 
и стартира стандартната процедура за отстраняване на некачествено изпълнени СМР;

Изходящ контрол на готовата продукция -  има за задача да докаже готовността на 
обекта като цяло и на отделните негови подсистеми да се използва по предназначение. Това 
се осъществява чрез извършване на съответните тестове (пробни изпитвания ).

Качеството на строителните материали е обект на външен и входящ контрол.
Входящият контрол е насочен към контролиране параметрите на материалите,

които трябва да отговарят на изискванията на проектната дов -----~ ЛЛ|,Лп'1ц|,а пп 1
спецификация. Тези материали ще бъдат предложени на Възл
негово решение някои от тях могат да бъдат променени. По uiiiumvimv uu iviui vjpmuii ĉv; v ^ 
Възложителят ще има последната дума при избора материал, материалите са обект и на 
текущ контрол.

Отговорникът по качеството, изпълнява текущия контрол по доставените на 
обекта суровини, материали и изделия, съответствието им със съществените изисквания 
към строителните продукти, влагането им съобразно определената строителна технология, 
реализирането на всеки конкретен строителен продукт. Отговорникът спазва разписаните 
във фирмата стандарти за контрол на качеството и има право да стартира процедури по 
отстраняване на несъответствия. Отговорник по качество е подчинен непосредствено на 
ръководството на фирмата. По отношение на качеството, на него се подчиняват всички
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функционални и производствени единици. Своята дейност той осъществява с помощта и 
активното съдействие на техническия ръководител на обекта.

Качеството на изпълняваните/изпълнените СМР е обект на текущ контрол и 
изходящ контрол.

Всеки завършен вид работа, а при някои видове работи и междинни етапи на 
тяхното изпълнение ще бъдат приемани от техническия ръководител само ако отговарят 
напълно на изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни 
работи /ПИП СМР/ и Приложенията към тях.

При изпълнението и приемането на извършените на обекта СРР, контролните 
дейности са следните:

Контрол на качеството на доставяните материали
Всички материали, стоки и изработки, които ще се влагат в изпълнението на тази 

поръчка, ще са нови и отговарящи на техническите спецификации. Всички доставки на 
суровини и материали, предназначени за влагане в строителството, ще са снабдени с 
надлежна документация за произход и качество, вкл. за изпитване за съответствие с 
приложимите изисквания. За качеството на предложените от Изпълнителя, за целите на 
настоящата поръчка, вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с 
различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.

В Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти са 
описани всички изисквания към строителните продукти и строежи, които „Нет Евро“ 
ЕООД се задължава да спазва по време на изпълнение на поетите ангажименти.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, се пускат на 
пазара, когато:

• са годни за предвижданата за тях употреба и по-конкретно удовлетворяват 
съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ в продължение 
на икономически обоснован експлоатационен срок и отговарят на 
техническите спецификации;

• притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне 
или инсталиране в строежите, които са проектирани, изпълнени и въведени в 
експлоатация в съответствие с техническите правила, норми и нормативи, 
определени със съответните нормативни актове.

Техническите изисквания към строителните продукти и нивата и класовете на 
експлоатационните им характеристики, които произтичат от съществените изисквания към 
строежите, се определят с техническите спецификации и с нормативните актове, издадени 
на основание чл. 169, ал. 4 ЗУТ.

Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, 
влагани в строежите, се определят чрез посочване на техническите спецификации, 
наричани “европейски технически спецификации”:

ъ пппиоип ип  п г и п а л ш ю  и п  Тбп п п  3
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• български стандарти, въвеждащи хармонизирани 

еквивалентни;
• европейски технически одобрения (със или без ръководство), кога?сГне 

съществуват технически спецификации;
• признати национални технически спецификации, когато не съществуват 

технически спецификации.
Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени и по-конкретно 

когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят 
чрез посочване на техническите спецификации, наричани “български технически 
спецификации”:

заличено на основание чл.Зба ал.З
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• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни 
стандарти, или еквивалентни;

• български стандарти или еквивалентни;
• български технически одобрения -  когато няма публикувани стандарти по т. 

1 и 2, както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на 
строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Организация на доставките на материали
„Нет Евро“ ЕООД е внедрила системата за контрол на качеството ISO 9001:2008, 

което ни позволява да планираме материалните си запаси, на базата на разходни норми, 
рецепти (технологии) за производство.

Системата позволява на ръководния състав на „Нет Евро“ ЕООД да води отчетност 
по складове и доставчици.

За доставките на материали от външни доставчици се пускат заявки към тях. 
Въведените в системата заявки се следят по срок и дати на изпълнение. При влизане в 
системата от служител, отговорен за доставките на материали, се извеждат информационни 
съобщения за отклонения от графика на доставките и дали за деня се очакват доставки на 
материали.

Материалите, приемани в складовете на фирмата се контролират с направените 
заявки за доставки.

Резултати от внедряването на системата за контрол на качеството ще доведе до 
следните резултати при изпълнението на поръчката:

• Ликвидиране на рисковете от презапасяване или липса на даден материален ресурс.
• По-голяма ефективност с по-малко оборотни средства;
• Своевременна доставка на нужните материални запаси в процеса на строителството;
• Поддържане на по-малки складови наличности;
• По-добро управление на персонала и неговата заетост спрямо производствените 

поръчки и дати на експедиция;
• Изпълнение на строителният процес без забавяне от предварително направените 

разчети, описани в Линейният график и предвидените срокове;
• Предварителен контрол на качеството на влаганите материали, които ще бъдат 

придружено от Сертификат от производителя и/или с Протокол от изпитване в 
акредитирана лаборатория, показваща, че материалите отговарят на изискванията на 
Техническата спецификация.

Транспортиране и съхранение на материалните ресурси 
Всички материали, които ще се вложат в изпълнението по този Договор ще са нови, 

освен ако Възложителя не предвиди друго.
„Нет Евро“ ЕООД има възможност да предложи на Възложителя различни видове,

заличено на основание чл.Зба ал.З
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марки и производители стига те да покриват определените 
осигуряват изискващите се качества и надеждност.

Ще се изготви списък с одобрените от Възложителя доставчици.
Всички доставки на суровини и материали, предназначени за влагане в 

строителството, ще са снабдени с надлежна документация за произход и качество, 
включително за изпитване за съответствие с приложимите изисквания. Съответните 
документи ще се предоставят преди влагане на съответните суровини и материали в 
строителството. Строителят може да поиска допълнително изпитване на важни за 
качеството на обекта суровини и материали с цел проверка на съответствието им.

Всички доставки ще отговарят на предписаните в проекта по вид и качество, като 
при възникване на необходимост от промяна по целесъобразност, същата ще се одобри 
предвдрцтелно от и/или евентуално от Проектанта. 

заличено на основание чл.Зба ал.З
От ЗОП

м л ч ч р н о  и п  пгнпванир чл  36п  пп  1 

От ЗОП
S '  /



Складирането на суровини и материали на строителните площадки ще бъде 
съобразено е обхвата на работните инструменти на механизацията.

Материалите ще бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира 
запазване на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и 
транспортирането, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването им. Няма да се 
допуска при съхраняването смесване на материалите, различаващи се по вид и физико- 
механични показатели, освен когато Спецификацията предвижда това. Когато доставката се 
извършва с камиони, материалите ще се разтоварват така, че да не се нарушава целостта и 
вида им.

При доказано несъответствие на материалите доставяни от одобрен доставчик фирма 
„Нет Евро“ ЕООД има ресурс и възможност да го замени с друг, също след одобрение на 
Възложителя.

• Описание на възможните рискове, които биха се появили при изпълнението на 
поръчката, като е отчетена и анализирана вероятността от настъпване на риска и 
влиянието му върху процеса на изпълнението й.

При изпълнение на поръчката могат да възникнат събития, които да се окажат 
рискови за изпълнението на договора.

Рискът е нестабилно състояние или несигурно събитие, което ако се случи ще окаже 
влияние върху поне един аспект на проекта.

Видове рискове:
>  очаквани - такива, които биха могли да бъдат открити при прилагане на 

техники за анализ;
>  предвидими - рискове, които се предвиждат на базата на предишен опит;
>  непредвидими - рискове, които е трудно да бъдат предвидени.

Освен това рисковете могат да бъдат:
> общи - заплаха за всеки тип проект;
> специфични - типични за конкретния проект.

Управление на риска е способността да се предвидят заплахите за проекта и да се 
минимизират техните неблагоприятни последици.

Управлението на риска е процес, който включва:
• Идентифициране на рисковете - Това е продължителен процес, в който се откриват

потенциалните заплахи, застрашаващи проекта.
На тази стъпка се обмислятвъзможностите за възникване на проблеми свързани с 

проекта. Това може да стане по време на регулярни работни срещи с техническия 
ръководител и с ключовите заинтересовани страни. Срещите могат да помогнат не само за 
откриването на рискове, но и за изготвяне на стратегии за избягването им.

Качествен и количествен анализ на риска - Оценяват се вероятността за сбъдване 
и степента на въздействие от случването на идентифицираните рискове.
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рискът може да бъде пренебрегнат  

рискът трябва д а бъ де анализирам

рискът трябва да бъде управляван

Планиране на действия /Мерки/ за преодоляване на риска - Документират се 
мерките, които ще се приложат при управлението на всеки от идентифицираните рискове. 

Използват се три стратегии за управление:
>  избягване на риска /предотвратяване/ - стратегия, при която се намалява 

вероятността от сбъдване на риска;
> минимизиране на ефекта при сбъдване на риска - стратегия, при която се 

намаляват последствията от сбъдването на риска;
> планове за извънредни действия- стратегия, при която организацията 

приема риска и е готова да се справи с него, ако той се сбъдне;
В резултат от планирането на риска се създава План за смекчаване, наблюдение и 

управление на рисковете.
Изборът на действие е баланс между множество фактори. След идентифицирането и 

оценката на рисковете се изготвя план за управление на риска с описание на контролните 
действия. Всяко контролно действие, от своя страна, е обвързано с асоцииран разход. 
Контролното действие е такова, че разходът за него трябва да е по - приемлив от риска, 
който контролира, а именно действията са следните:

о Предпазване - преустановяване на риска чрез избиране на действия, които го 
предотвратяват;

о Ограничаване - предприемане на действия, които или намаляват вероятността за 
появата на риска, или намаляват неговото влияние върху Договора до приемливи 
нива;

о Трансфериране - специална форма на ограничаване на 
трансферира на трета страна, например чрез застраховане; 

о Приемане - допускане на риска поради най-вероятно невъзможността да се 
предприеме друго действие на приемлива цена; 

о Овладяване - действия, които са планирани и организирани да бъдат предприети при 
случайно възникване на рисковата ситуация, 

о Мониторинг и контрол на риска - Това е последната дейност от управлението на 
рисковете. Този процес има няколко основни задачи:

S  да потвърди случването на даден риск;
S  ла установи сбълването на кой риск е причинило съответните проблеми ; 
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S  да документира информация, която да се използва при следващ анализ на
риска.

^  Да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне с рисковете се
изпълняват;
Осигуряването на ефективност на процеса по управление на рисковете изисква 

текущо и наблюдение (мониторинг) на всеки негов етап и периодично докладване на 
идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното намаляване (реакции). За 
осъществяване на систематично наблюдение ръководителят на организацията и 
служителите на ръководни длъжности преглеждат веднъж годишно целия риск-регистър. 
Определени рискове могат да бъдат преглеждани по-често, в зависимост от тяхната 
специфика или особена значимост. Някои съществени рискове могат да изискват и 
ежемесечен преглед. При възникване на внезапни събития риск-регистърът може да се 
разглежда извънредно без да се чака редовния преглед.

Целта на процеса по мониторинг и докладване е да наблюдава дали рисковия профил 
(вероятността и влиянието на идентифицираните рискове) се променя и да дава увереност 
на ръководителя на организацията, че процеса по управление на риска остава ефективен във 
времето и са предприети необходимите действия за намаляване на риска до приемливо за 
организацията ниво.

За успешното наблюдение и оценяване на процеса по управление на рисковете в 
организацията са необходими:

1. Комуникация и обмен на информация между всички нива в дружеството 
относно идентифицираните рискове;

2. Постоянно наблюдение на рисковите фактори и своевременно докладване за 
състоянието им.

3. Отговорността по наблюдението и информиране относно състоянието на 
рисковите фактори е елемент е задължение за ръководителите на всички нива в 
дружеството.

4. Ръководството на дружеството предприема превантивни и последващи 
действия за предотвратяване/преодоляване на регистрирани или непредвидено възникнали 
рискове.

В своята същност управлението на риска е способността да се предвидят заплахите 
за проекта и да се минимизират техните неблагоприятни последици. Процесът протича през 
целия цикъл на проекта. Той започва с идентифициране на възможните рискове, преминава 
през анализ на рисковете и планиране на управлението им, след което започва процес на 
наблюдение и регулярно връщане към процеса на анализ за оценка на ефективността на 
предприетите мерки.
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Рисковете, които могат да възникват по време на изпълнението на настоящата 
поръчка, могат да бъдат от различно естество. В настоящата разработка са систематизирани 
видовете рискове, вероятността да настъпят, въздействието което имат, превантивните 
мерки за недопускането им, мерките за преодоляване на последиците при вече настъпил 
риск, дейностите по мониторинг и контрол на следните възможни рискове:

1. Закъснение началото на започване на строителните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
3. Промени в законодателството на България;.
4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от Страна на Възложителя;

I
Времеви рискове:

Забава при стартиране на работите

Аспекти на проявление
1. Забавяне издаването документи, необходими за започване на строително- 

монтажните работи /разрешения, одобрения, съгласувания и други / ;
2. Забавяне на подготовката на строителната площадка и изграждането на 

елементите на временното строителство ( заграждения, открити и закрити 
складови площи и др.);

3. Забавяне на съставянето на списък с одобрените от 
следващата от това забава на доставките на нужни' 
започване на строителните дейности;

4. Забавяне на съсредоточаването на нужното техническо оборудване 
механизация за започване на работите;

5. Забавяне на сформирането на необходимите специализирани работни звена, 
Сфера на влияние -  върху срока на изпълнение на договора
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Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска
1. Техническият ръководител съставя чек лист с необходимите за започване на 

строителството документи, ведомството или инстанцията откъдето трябва да се 
получат, сроковете за набавянето им и отговорник на документите.

2. „Нет Евро“ ЕООД ще изпълни по график всички дейности по подготовка на 
строителната площадка и изграждане елементите на временното строителство, като 
при необходимост предвидените за това трудови и технически ресурси могат да 
бъдат завишени;

3. „Нет Евро“ ЕООД като евентуален изпълнител, съвместно с Възложителя ще 
съставят списък с одобрените доставчици, и на обекта ще се доставят нужните 
строителни материали за започване на строителните дейности;

4. „Нет Евро“ ЕООД като евентуален изпълнител ще съсредоточи нужното техническо 
оборудване и механизация за започване на работите;

5. „Нет Евро“ ЕООД като евентуален изпълнител ще сформира необходимите по брой 
специализирани работни звена

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
Това са компенсаторни мерки, с които се цели да. се навакса закъснялото започване на 
строителните дейности , ако то възникне въпреки взетите превантивни мерки.

1. При неосигурени документи за започване на строителството, ще се предприемат 
мерки за експресното им издаване и ако тези мерки са недостатъчни, се пристъпва 
към мерки за компенсиране на закъснението (мерки 2,3,4)

2. Увеличаване количеството на работната ръка;
3. Преминаване към двусменен режим на работа за работници и механизация;
4. Временно увеличаване броя на по-високо квалифицираните работници, които имат 

по-висока производителност, за сметка на по-слабо квалифицираните, докато се 
влезе в график.

на договора при възникване на риска - висока

Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите 
Аспекти на проявление

1. Недостиг на работници и технически персонал;
2. Недостиг на материали
3. Недостиг на механизация
4. Недостиг на инструменти и приспособления
5. Влошена метеорологична обстановка
6. Спиране на ел. захранването, несвързано с изпълняваните от нас дейности
7. Спиране на водозахранването, несвързано с изпълнявани'-
8. Кражба с взлом
9. Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм /.
10. Пълна загуба или частична щета на строителните материали, оборудването и 

строителните машини по време на транспортирането им със собствен транспорт до 
обекта, временното им складиране там, както и по време на монтажа и демонтажа им 
в резултат на посочените по-горе рискове, без кражба или в резултат на ПТП.

Сфери на влияние -  върху срока на изпълнение на договора 
Вероятност -  средна
Степен на въздействие върху изпълнението
на договора при възникване на риска - висока
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Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска
1. Дружеството разполага с обучен персонал с богат практически опит за изпълнение 

на предвидените видове строителни и монтажни работи . При разработването на 
линейния график, в който видовете работи са отразени в тяхната последователност 
или съвместяване и с тяхното времетраене, са отчетени разходните норми на 
материалите, определени са трудоемкостите и е избран оптимален състав на 
бригадите за извършване на строителните и монтажните работи, с интензивност, 
равна на наличния фронт за работа на отделните работни места. Оптимално е 
използвана възможността за съвместяване на отделните групи работи, както и за 
едновременното извършване на видове СМР, които нямат пряка технологична 
обвързаност, и за които има осигурен работен фронт. Всичко това е направено с цел 
времето за изпълнение на поръчката да бъде максимално точно определено и 
разчетено и при изпълнение на поръчката да няма изоставане от графика.

2. Складовете на строителната площадка са предвидени така, че да могат да поемат 
определените количества материали между две доставки и да осигурят запазване на 
качествата на тези материали до влагането им.

3. Периодичността на доставките е съобразена с принципа на изменение на запаса при 
постоянен резерв, който включва времето за изразходване на доставеното 
количество от даден материал, времето за поръчване и транспортиране на 
следващата доставка, както и постоянен резерв.

4. Фирмата е обезпечила строителната площадка с необходимата за изпълнение на 
отделни видове СМР строителна механизация. Имаме собствено техническо 
оборудване за изпълнение на поръчката, но „Нет Евро“ ЕООД има сключени 
рамкови договори със специализирани контрагенти, които да осигурят при 
необходимост определена механизация по вид и времетраене.

5. За качественото изпълнение в определените с календарния план срокове на 
отделните видове СМР работният персонал е осигурен с необходимите инструменти 
и приспособления -  собствени или наети. Това дава възможност отделните СМР да 
се изпълняват качествено и с висока интензивност. Обезпечаването на персонала с 
инструменти и приспособления е в синхрон с изискванията на Наредба № 2 за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
изпълнение на строителни и монтажни работи, НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за 
физиологични норми и правила за ръчна работа е тежести, НАРЕДБА № 7 от 
23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд на работните места и при използване на работното оборудване.

6. Когато според прогнозите за времето предстои влошаване на метеорологичната 
обстановка, „Нет Евро“ ЕООД като евентуален изпълнител ще организира 
съхраняването на строителните материали на обекта така, че да не се похабят и да е 
нужно допълнително време за нови доставки. Освен това доколкото е възможно ще 
защитим изпълнените вече работи на обекта, за да не се няттожи ппятппнтт^им 
изпълнение. С това само намаляваме последствията от 
лоши метеорологични условия», който реално никой не м<
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Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
1. При обстоятелства, които налагат ускоряване на изпълнението на отделни СМР, 

от които зависи общият срок за изпълнение на проекта, Дружеството разполага с 
възможности за увеличаване на броя на работниците. По този начин 
изпълнението на отделни видове работи, от които зависи общият срок за
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изпълнение или такива, които забавят изпълнението на следващите ги в 
технологичен порядък видове работи може да се ускори в пъти.

2. Постоянният резерв е задължителен в случай на забавяне на доставката по 
независещи от Дружеството обстоятелства (напр. катастрофирал камион на 
доставчик). Но въпреки това, за да гарантира доставка в рамките на изчерпване 
на постоянния резерв, Дружеството осигурява възможност за доставка със 
собствен транспорт и дублиращи доставчици.

3. Освен по сключените е основнните контрагенти договори, Дружеството 
осигурява възможност за обезпечаване обекта е механизация от дублиращи 
контрагенти.

4. Независимо от сключения е основния контрагент договор, се определят 
възможности за обезпечаване е инструменти от дублиращи контрагенти .

5. СМР на конкретния обект се изпълняват на открито -  затова всяко влошаване на 
времето ще се отрази негативно върху графика за изпълнение.

6. Ръководният персонал ще следи прогнозата за времето, като при прогноза за 
влошаване, ще увеличи екипите и работното време още преди настъпване на 
неблагоприятната метеорологична обстановка. Същото ще направим и при 
подобряване на времето. Друга възможност да компенсираме престоя и избегнем 
неизпълнение на поръчката в предвидения срок е преминаване на сменен режим 
на работа. Трета възможност за преодоляване на последиците е разместване на 
почивните дни, така че те да са в дните е влошена метеорологична обстановка.

7. За да осигури наличието на електрозахранване, Дружеството ще обезпечи 
независим източник на ел. енергия (генератор), е който ще минимизира риска от 
престой поради липсата на електричество. Капацитетът на генератора е 
съобразен е необходимите мощности за осигуряване на нормален ритъм на 
работа.

8. В момента, в който се появят форсмажорни обстоятелства - аварийно или 
планирано спиране на водата във водопреносната мрежа, Дружеството ще 
осигури водоноска. По този начин не се прекъсва изпълнението на „мокрите” 
строителни процеси, както и се гарантира осигуряване на нормалните хигиенни 
нужди на строителната площадка.

9. За покриване щетите от горе изброените рискове, 8-10 „Нет Евро“ ЕООД има 
сключена застраховка «Професионална отговорност на участниците в 
строителството »

Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта
Причините, които изброихме по-горе и се отнасят до забавяне на текущото 

изпълнение, могат да доведат до забавяне и на окончателното изпълнение на обекта и 
предаване на обекта.

Към тях могат да се добавят и следните причини:
Причина 1: Грешки в работата поради несръчност, небрежн<
Причина 2: Кражби с взлом 
Причина 3: Злоумишлени действия на трети лица / вандализъм /.
Причина 4: Пълна загуба или частична щета на строителните материали,
оборудването и строителните машини по време на транспортирането им със собствен 
транспорт до обекта, временното им складиране там, както и по време на монтажа и 
демонтажа им в резултат на посочените по-горе рискове, без кражба или в резултат на
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Очаквано въздействие - 3
Стойност на риска= Вероятност х Въздействие - 6

Дейности, предвидени в рамките на поръ чката, които ще бъдат засегнати от 
настъпването на съответния рисков фактор:

Закъснението при окончателното изпълнение на дейностите ще се отрази негативно 
върху срочното изпълнение на целия обект.

Мерки за предотвратяване на риска
Грешките поради несръчност и /или небрежност е трудно да се елиминират. 

Случват се дори и при квалифицират работен състав, по лични, понякога здравословни 
причини.

За да се предотврати риска от кражба с взлом и вандализъм, сме предвидили 24 
часова жива охрана на обекта.

Риск по причина 4 не може да се предотврати, той не може да се предвиди, може 
само да се компенсира със застраховка.

Мерки за намаляване на риска съответно за всяка дейност 
За покриване щетите по причини от 1 -  4, „Нет Евро“ ЕООД има сключена 

застраховка «Професионална отговорност»

Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
строителния процес
Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от 
настъпването на съответния рисков фактор:

Идентифицираният риск ще причини затруднения в работата по осъществяване на 
строителството, последица от липсата на достатъчно координация, на обратна връзка, 
контакт и сътрудничество между участниците в строителството.

Липсата или недостатъчното съдействие между страните се характеризира с много 
висока степен на риска, което води в повечето случаи до нанасяне на вреди върху 
изпълнението на обекта.

На разглеждания риск са изложени всички последващи липсата/ недостатъчна 
координация и сътрудничество дейности.

Не предотвратяването на този риск или на последиците от него ще причини не 
завършване на обекта с необходимото качество и в договорените срокове, както и влияние 
върху общата стойност на обекта.

Мерки за предотвратяване на риска
Проектът и задачите свързани с изпълнението му, ще бъдат разгледани подробно и 

задълбочено от инженерно-техническия екип на Изпълнителя. Ако възникнат въпроси за 
изясняване, ще запознаем Възложителя с тях ще искаме съдействие за намиране на 
точните отговори.

От наша страна, като евентуален изпълнител , ще бъде заличено на основаниечлЗба ал.З 
на информация с Възложителя и останалите заинтересовани лш

При необходимост ще организираме провежданетс  ̂ 7 —
заинтересованите страни в рамките на проекта относно проблеми възникнали в хода на 
изпълнение и отчитане на строително-монтажните работи, които срещи ще завършват с 
изясняване и решаване на проблеми при изпълнението и отчитането на проекта.

Ще изготвяме задължително периодични доклади за хода на строителството от 
изпълнителя към възложителя.

Мерки за предотвратяване на риска:
На етап СМР Липсата или недостатъчната

информация необходима за изпълнение
на СМР е много трудно да се

заличено на основание чл.Зба ал.З заличено на основание чл.Зба ал.З

От ЗОП От ЗОП



—
1 компенсира. Затова такава ще изискваме 
настоятелно от Възложителя настоятелно 
чрез:
Създаване на организация за 
комуникация между Изпълнител и 
заинтересованите страни в рамките на 
проекта чрез размяна на информация в 
определен порядък;
Организиране на задължителни 
периодични провеждане работни срещи 
със заинтересованите страни в рамките 
на проекта относно проблеми възникнали 
в хода на изпълнение на СМР. Целта е, 
тези срещи да завършват с рационално 
решаване на проблеми и поставяне на 
конкретни задачи за изпълнение, с 
определяне на отговорници за 
изпълнението.
Задължителни периодични доклади от 
Изпълнителя към Възложителя, за хода 
на СМР.

Мерки за намаляване на риска:
На етап СМР Ако изпълнението на 

строителните работи бъде 
затруднено от недостатъчна 
информация необходима за 
изпълнение на СМР, „Нет Евро“ ЕООД 
като евентуален изпълнител ще 
въведе компенсаторни мерки за 
намаляване на последиците от 
изоставането:
Ангажиране на допълнителни човешки 
ресурси - работна ръка;
Въвеждане на допълнително работно 
време или минаване на сменен режим;

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 
страни в рамките
Вероятност за настъпване -2  
Очаквано въздействие- 3
Стойност на риска= Вероятност х Въздействие -6

Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от 
настъпването на съответния рисков фактор:

Идентифицираният риск ще причини затруднения в работата по осъществяване на 
строителството, последица от липсата на достатъчно координация, на обратна връзка, 
контакт и сътрудничество между участниците в строителството.

Липсата или недостатъчното съдействие между страните се характеризира с много 
висока степен на риска, което води в повечето случаи до нанасяне на вреди върху 
изпълнението на обекта.

На разглеждания риск са изложени всички последващи липсата/ недостатъчна 
координация и сътрудничество дейности, включени в етапите:

з п п н ч р н п  н а  пснпвпнир чл пп  3

От ЗОП
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• Изпълнение на СМР ( работи по покрив, по дограма, топлоизолация по фасади, 
работи по под, електроинсталационни работи, СМР в общи части) 

Непредотвратяването на този риск или на последиците от него ще причинят 
завършване на обекта с качество под необходимото, просрочване на договорените срокове, 
както и ще доведат до завишаване на общата стойност на обекта.

Мерки за предотвратяване на риска
Проектът и задачите свързани с изпълнението му, ще бъдат разгледани подробно и 

задълбочено от инженерно-техническия екип на Изпълнителя. Ако възникнат въпроси за 
изясняване, ще запознаем Възложителя с тях ще искаме съдействие за намиране на точните 
отговори.

От наша страна, като евентуален изпълнител, ще бъде разписан начина за 
обмен на информация с Възложителя и останалите заинтересовани лица/участници в 
писмен вид.

При необходимост ще организираме провеждането на работни срещи със 
заинтересованите страни в рамките на проекта относно проблеми възникнали в хода на 
изпълнение и отчитане на строително-монтажните работи, които срещи ще завършват с 
изясняване и решаване на проблеми при изпълнението и отчитането на проекта.

Мерки за намаляване на риска съответно за всяка дейност
Ако изпълнението на някоя строително-монтажна дейност бъде затруднено 

от предшестваща изпълнението й липса /недостатъчност на информация,
координация и сътрудничество, „Нет Евро“ ЕООД като евентуален изпълнител ще 
въведе компенсаторни мерки за намаляване на последиците от изоставането. 
Мерките, които ще въведем ще са временни, до влизане в график и са следните:

1. Ангажиране на допълнителни материални, технически и човешки ресурси;
2. Въвеждане на допълнително работно време;
3. Увеличаване на производителността на труда чрез

•временно увеличаване броя на по-високо квалифицираните работници, които 
имат по-висока производителност, за сметка на по-слабо квалифицираните, 
докато се влезе в график.

•допълнително стимулиране на работниците за повишаване
производителността на труда;

Промени в законодателството на България;

Сфери на влияние -  върху реализирането на поръчката като цяло или само върху срока на 
изпълнение на договора 
Вероятност -  малка
Степен на въздействие върху изпълнението 
на договора при възникване на риска - висока

ъалпчоип ип пгнпапиир  чп  ЗАп п п  3
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Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска
Ние, като евентуален изпълнител не можем да предотвратим такъв риск, можем 

само да предприемем мерки за намаляване негативите от настъпването му.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
Ще съобразим и адаптираме изпълнението на поръчката с променените изисквания 

на законодателствата по такъв начин , че да не бъде засегната основната концепция на 
проекта. Също така ще променим работния график така, че тези нововъзникнали

ъаппчоип ип пгчпапипо чп пп  ?
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обстоятелства да не нарушат чувствително работния процес и дадените предварително 
срокове.

Нензнълнение на договорни задължения, в това число забава на плащ анията по 
договора от страна на Възложителя

Аспекти на проявление
1. Забавяне доставката на материали поради неизпълнение на договорни задължения 

между Изпълнител и Доставчици на материали;
2. Недостиг на техническо оборудване поради неизпълнение на договорни задължения 

между Изпълнител и Доставчици на техническо оборудване;
3. Затруднения в снабдяването с материали и заплащането на труда на работещите по 

изпълнение на поръчката поради забавяне плащания от страна на Възложителя към 
Изпълнителя за изпълнени видове работи;

Сфери на влияние -  върху срока на изпълнение на договора 
Вероятност -  средна
Степен на въздействие върху изпълнението
на договора при възникване на риска - висока

Мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска
Договорите е доставчици на материали и механизация, както и договорите за наем и 

поддръжка на техническо оборудване ще бъдат изготвени точно, стриктно, е упоменати 
срокове за доставка/ изпълнение, с достатъчно големи, обосновани и защитими 
обезщетения при неизпълнение.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска
Като евентуален изпълнител ще предприемем обичайните компенсаторни мерки за 

преодоляване на последиците от закъснението, които ще са временни, до влизане на 
изпълнението на СМР в график.

• Увеличаване количеството на работната ръка;
• Преминаване към сменен режим на работа за работници и механизация;
• Временно увеличаване броя на по-високо квалифицираните работници, които 

имат по-висока производителност, за сметка на по-слабо квалифицираните, 
докато се влезе в график.

• Предложени мерки за гарантиране безопасност на работниците на Изпълнителя 
и служителите и пациентите на ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД при изпълнението 
на поръчката.

В опасните зони да се ограничи достъпът на лица, Hei 
монтажни работи чрез поставяне на предупредителни знаци за (Щ РИ И И И  uu 
външни лица.

Премахнатите постоянни огради и заграждения, както и предупредителните знаци и 
табели, да се възстановяват от лицето, което ги е премахнало или от негови работници 
веднага след отпадане на причината за тяхното премахване.

Опасни зони са:
• За складовете и складовите площадки - зоната на складиране и манипулиране с 

материалите и конструкциите;
Опасните зони да се обозначат с добре видими знаци и надписи. Обозначенията се 

поставят на границите на опасната зона и на други добре видими места. Знаците трябва да 
са достатъчно големи и ясни и да сочат възможната опасност. Надписите трябва да 
съдържат възможните опасности и указания за предпазване от тях.

ЧПЛ11ЧРНП чп пгнпвпнир чл ЗАп пп 3 
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Територията на строителната площадка да се почиства от строителни отпадъци в края 
на всяка работна смяна.

Отпадъците да се съберат в контейнери. Контейнерите за отпадъци да се разполагат на 
местата за складиране определени в Плана по безопасност и здраве.

Забранено е складирането и съхранението извън определените за целта места.

3. Средства за колективна защита и лични предпазни средства
Работещите да носят каски, необходимото работно облекло и ЛПС: подходящи 

строителни обувки, колани, предпазни очила, ръкавици и др..

4. Условия за принудително и аварийно преустановяване на работата:
При застрашаване живота и здравето на работещите;
При неотговарящи на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд 

машини, съоръжения, технологии, работни места или площадки.

5. Мерки за оказване на първа помощ
При станали злополуки и аварии на пострадалите лица да се оказва долекарска 

медицинска помощ на място, ако те не могат да бъдат местени или в санитарно-битовото 
помещение, което е определено и оборудвано за тази цел. Долекарската медицинска помощ 
да се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа долекарска помощ.

При счупване на кости да се извършва обездвижване на засегнатата част на тялото, като 
в никакъв случай да не се прави опит за наместване.

При кръвотечение на крайник да се направи превръзка.
При вътрешен кръвоизлив пострадалият да се остави в пълен покой и бързо да се повика 

лекар.
При попадане на песъчинки в очите е необходимо промиване със струя чиста вода.
При термични изгаряния на ограничени области засегнатото място да се охлади с вода, 

покрие с марля и пострадалият да се изпрати при хирург.
При химични изгаряния засегнатото място да се полее обилно с вода, за да се прекрати 

действието на увреждащия агент.
При въздействие на електрически ток пострадалият да се освободи от напрежението и 

ако има дишане или пулс, да се остави да лежи.
При изпадане на пострадалия в безсъзнание до идването на лекар да се предприемат 

следните действия:
• Да се постави в легнало положение на гръб, с леко повдигната глава или странично 

легнало положение;
• При повръщане главата да се извива на една страна на равнището на тялото;
• При нарушение на дишането да се приложи обдишване "уста в уста" и да се 

приложат други прийоми на изкуствено дишане, усвоени в курсове за помощ и 
взаимопомощ;

• При липса на пулс да се пристъпва към индиректен масаж на сърцето.
6. Инструкции за основните видове СМР, изпълнявани ш заличено на основание чл.Зба ал.З
За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностит 

риска, Координаторът по безопасност и здраве трябва да г От ЗОП
писмени инструкции. Копие от всяка инструкция ще се постави на видно място в обсега на 
площадката.

• Предложени мерки за третиране на отпадъците и опазване околната среда и 
имуществото на ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД.

В „Нет Евро“ ЕООД е внедрена и сертифицирана Система за управление на околната 
среда, в съответствие с международния стандарт ISO 14001;

В Декларация на ръководството за политиката и целите по управление на околната 
среда се декларира че, основният стремеж на фирмата е да създаде такова управление 
на процесите и организация наработата, чрезкоито дасе гарантираопазването на околната 
среда.

чпп!шрчп мп основание ип пп 3
От ЗОП
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Ръководството на „Нет Евро“ ЕООД поема отговорност да изгради, поддържа и 
постоянно да подобрява Системата за управление на околната среда (СУОС), като 
декларира следните основни принципи, залегнали в политиката й по Управление на 
околната среда:

• Съзнаваме своята отговорност и се стремим да осигуряваме в 
максимална степен ясното и точно идентифициране на аспектите на 
околната среда и възможните рискове, произтичащи от нашата дейност;

• Предотвратяване на замърсяванията и непрекъснато подобряване на 
дейността по опазване на околната среда - основна цел на СУОС, която 
може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането 
на процесите, намаляване на риска от замърсявания, както и ефективно и 
ефикасно подобряване на резултатността по отношение на У ОС

• Спазване на действащото законодателство -  фирмата се задължава да 
прилага действащата нормативна база, както и всякакви други 
доброволно приети от компанията изисквания по отношение на околната 
среда;

• Документиране, въвеждане и поддържане -  ръководството се 
задължава да осигури документиране, внедряване и поддържане СУОС;

• Огласяване и съпричастност на хората - ръководството огласява 
политиката по У ОС и свързаните с нея цели и се стреми да създава 
подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно 
участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. 
Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като 
управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност, ръководството 
се стреми да създаде условия, в които хората са отдадени на постигането на 
целите на фирмата по отношение на У ОС;

• Достъпност на политиката -  политиката е достъпна до всеки служител 
на „Нет Евро“ ЕООД, както и до всички външни заинтересовани лица и 
обществеността, като по всяко време и при поискване тя ще бъде 
предоставяна за запознаване;

• Процесен, системен и фактологичен подход - създаваните от фирмата 
правила за работа са резултат от протичането на взаимосвързани 
основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват 
като система, а не самостоятелно. Решенията и действията са основани на 
обективни данни и факти.

Ръководството на фирмата се ангажира да постига високо качество на своите 
услуги, стриктно спазвавсичкинормативни изисквания по У ОС и непрекъснато 
подобрява дейноститеси, които пряко и косвено 
наоколнатасреда.

Ръководството се ангажира с изпълнението на следните цели:
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• Познаване и спазване на изискванията на правните норми по отношение на УОС;
• Въвеждане на система за разделно събиране на строителните отпадъци, получени в 

резултат на Строителната дейност;
• Мотивиране и обучение на персонала във връзка с УОС;

Ръководството на фирмата гарантира, че:

• Организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържан е и развитие 
на Системаза управлениенаУОС;
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се задължава да полага грижи въведената Система за управление на околната 
среда да функциониравсъответствиесизискваниятана ISO 14001:2004.

Идентификации на строителните дейности, които могат да окажат неблагоприятно 
въздействие

• При изпълнение на предвидените ремонтни строително-монтажни работи няма да 
се извършват дейности, които да имат особено неблагоприятно въздействие, 
различно от нормалните неблагоприятни въздействия при един стандартен ремонт.

• По време на изпълнение на ремонтните работи на строителната площадка ще се 
генерират неопасни строителни отпадъци : бетон , тухли, фаянсови и керамични 
изделия, дървесен материал.

• По време на изпълнението на строителството не е предвидено да се прилагат 
материали и технологии, замърсяващи околната среда.

• Изпълнението на строителните дейности ще е свързано с обичайните отрицателни 
въздействия - прах, шум, строителни отпадъци и д р ., но те са временни (в рамките 
на строителния период), краткотрайни и локализирани, и без кумулативен ефект.

Нормативни документи по опазване на околната среда:
Като се има предвид естеството на извършваните строително-ремонтни и строително- 

монтажни работи, смятаме, че Нормативната уредба, която трябва да спазваме включва 
следните нормативни документи:

1. Закон за опазване на околната среда (обн.дв бр.47/23.06.2009-изм.и доп.)
2. Закон за управление на отпадъците(обн.дв,бр.86/30.09.2003 )
3. Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн.дв, бр.6 /23.01.2009 г.);
4. Наредба № 16 от 23 юли 2001 г. за временната организация на движението при 

извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.
5. Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето 
на населението.

6. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствие на 
строителните продукти от декември 2006 г.

7. Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от МПС.
8. Други, свързани с дейността по опазване на околната среда.
9. Документите, издадени от общината, отнасящи се до управление на отпадъците и

Мерки за опазване на околната среда по време на строителен
Преди започване изпълнението на строително-ремонтш , ______ ___

работи на строителната площадка, се предвиждат следните подготвителни мероприятия по 
опазване на околната среда:

• Ще се определят места за поставяне на контейнери за строителните отпадъци 
и маршрути за транспортирането им, съгласувано с Възложителя..

• Ще се определят места за складиране на строителните материали, съгласувано 
с Възложителя.

Екологичната безопасност по време на строителството ще бъде насочена в две посоки. 
При изпълнението на строително ремонтните дейности ще се гарантира безопасна и 
здравословна екологична среда за всички, които обитават, посещават или работят в

поддържане на чистотата на територията на общината.
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сградите, а от друга страна ще се минимизира евентуалното отрицателно въздействие върху 
околната среда от дейностите, извършвани на строежа. 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 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 сградата и до осигуряване на здравословна среда в нея.

Основните замърсители, които ще се получат като съпътстващи дейностите по 
предвидените ремонтни работи в инвестиционния цроект са: запрашаване на въздуха, 
замърсяване на изходните от обекта пътни артерии, шумово замърсяване на средата, както 
и замърсяване с битови отпадъци от работниците на обекта. Предвидените ремонтни работи 
не предполагат генериране на строителни отпадъци, имащи опасни свойства (напр. азбест и 
ДР-)-

Всички строителни отпадъци от строежа, ще се събират разделно и ще се извозват на 
предназначените за тях сметища, съгласувано с Общината.

За да предотвратим или намалим до приемливи граници гореизброените последствия 
при изпълнението на строително -  ремонтните работи се предвиждат следните мероприятия 
за опазване на околната среда:

Депонирането /изхвърлянето/ на твърди строителни отпадъци ще се извършва в 
уплътнени каросерии, покрити с предпазни мрежи или чергила за ограничаване 
запрашването и замърсяването на района. Транспортирането им ще става до сметище, 
съгласувано с Общината.

Депонирането /изхвърлянето/ на друг вид отпадъци ще се извършва в уплътнени 
каросерии и транспортирането им ще става до сметище, съгласувано с Общината.

Прахообразните продукти ще се разтоварват или съхраняват на строителните площадки, 
след като се вземат мерки срещу запрашване.

Ще се следи за ограничаване на шумовото въздействие на механизацията като при 
необходимост, при оплакване от страна на пациентите ще правим замерване нивото на 
шума от акредитирана лаборатория. Ще поддържаме механизацията, с която работим в 
изправно състояние, за да не се усилва шума, поради зле поддържана механизация.

Ежедневно ще се почиства и подрежда строителната площадка.
Битовите отпадъци ще се събират в предназначени за това контейнери. Те няма да се 

изхвърлят съвместно със строителните отпадъци.
Няма да се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите.
Ще се извърши почистване на района след окончателно завършване на строително- 

ремонтните и строително- монтажните работи.
От страна на персонала на фирмата ще се назначи л] зал и ч е н о  н а  о сно вани е  ч л .З б а  а л .З  

изпълнението на предписаните мерки за опазване на околната с
Ние повишаваме нивото на ангажираност на нашите раоотници и служители към —  

фирмената политика за опазване на околната среда и подобряваме техните знания като цяло 
във връзка с опазването на нашата природа.

Отрицателните въздействия на строителните работи върху околната среда са в 
зависимост от:

> Избора на строителни материали
Както вече казахме, основен принос за екологичната оценка на една сграда имат 

вложените в нея материали. Когато се избират строителните материали за даден проект и се I
цели той да отговаря на категорията “екологично безопасен”, е важно, наред с посочените 
по-горе мерки, да се обърне и специално внимание на някои качества в материалите, които
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по един или друг начин индикират техния екологичен статус* а оттам и този на сградата. 
Вземането под внимание на тези качества се нарича екологосъобразен избор и е 
задължителен елемент от устойчивото строителство, към което всички се стремим. Това 
означава, че екологосъобразният избор на строителни материали за вашия проект ще ви 
помогне да минимизирате разходите за материали и енергия, да намалите отпадъците, а 
оттам и влиянието върху околната среда, да увеличите експлоатационния срок на сградата 
и да осигурите здравословна среда в нея,
В помощ на този избор, по света са разработени различни модели и методики за оценка на 
екологичното въздействие на строителните материали върху околната среда и върху 
здравето на хората. Разликата в тях се състои основно в това, че на отделните фактори се 
дават различни тежести. Общото, обаче, са качествата, които се вземат под внимание и 
които участват като критерии за съставяне на оценката. Именно е тези качества е 
необходимо да се запознаете при избора на строителен материал. Затова ще направим 
кратък обзор на най-често използваните в екологичната оценка на материалите техни 
качества. Основен елемент в оценката е това, дали материалът може да се рециклира, ако 
може - колко цикъла на рециклиране може да понесе, колко дълъг е експлоатационният му 
период и колко ефективно може да се използва. Важно е да се знае и до каква степен се 
изчерпват ресурсите на живата и неживата природа за добива и производството на дадения 
материал. Критерий от оценката е това, дали получаването и използването на материала 
води до разрушаване на озоновия слой и до увеличаване на парниковия ефект. Безспорно, 
съществен параметър при формиране на оценката е безопасността за здравето на хората, т.е. 
какъв е химичният състав на продукта, в него има ли токсични за хората вещества и ако има 
- в каква концентрация. Важно е и това, дали материалът отделя неприятна миризма или 
токсични вещества, замърсяващи водата, почвата или въздуха. Не на последно място в 
оценката влизат и енергийната ефективност на материала, неговата устойчивост на 
екстремни въздействия, екологическите и икономическите разходи, направени за него. Това 
са основните параметри, като в някои методики може да има малка разлика в списъка от 
качества. Отделните параметри имат различна тежест и се оценяват по различни скали, като 
крайната оценка е функция от всички тях.
С влизането на България в Европейския съюз екологичната безопасност на строителните 
материали и архитектурната среда получава все по-голямо значение. Очаква се в бъдеще на 
този проблем да се обръща все повече внимание от страна на науката и законодателството. 
Най-заинтересовани и облагодетелствани от такова развитие ще са специалистите в 
строителния бранш и, разбира се, потребителите.

> Естеството на предвижданите работи
Основните замърсители, които ще се получат като съпътстващи дейностите по 

предвидените ремонтни работи в инвестиционния проект са:
• Запращване на въздуха;
• Замърсяване с битови отпадъци от работниците на обекта.
• Разпръскване на материали и машини на строителните площадки- тръби, арматури, 

фасонни парчета, развалени строителни машини и др.
• Шумово замърсяване на средата
Регламентираните гранични стойности за шум са ра 

предназначението им:
• Жилищни зони: ден - 55 (Ш(А), вечер - 50 dB(A) и нощ - 45 dB(A).
• Централни градски части и територии, подложени на въздействие от 

интензивенавтомобилен трафик: ден - 60 dB(A), вечер - 55 dB(A), нощ - 50 dB(A).
•  Зони за учебна дейност и такива за отдих: ден - 45 dB(A), вечер - 40 dB(A), нощ - 

35dB(A).
• Зони за лечебни заведения: ден - 45 dB(A), вечер - 35 dB(A), нощ - 35 dB(A).
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Източници на шум са работещите машини. В близост до работещите машини могат да 
се очакват нива на шум, които надвишават значително посочените хигиенни норми. 
Въздействието на високите шумови нива е за ограничен период от време - до завършване на 
работата.

Строителните дейности, при които се отделя шум в резултат от работа на машини и 
ръчен труд ще бъдат съобразени с разпоредбите за „Наредба за обществения ред” на 
населеното място. Нивата на шум няма да надхвърлят граничните стойности на показателя 
шум за територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях в 
съответствие с Приложение 2 към Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в 
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 
населението.

• Предложени мерки за опазване чистотата в сградата.
Строителни отпадъци

• Строителните отпадъци, генерирани при извършване на СМР ще бъдат събирани, 
извозвани и депонирани в съответствие с Наредба за условията и реда за 
изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, 
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и 
масово разпространени отпадъци на територията на общината. За събирането и 
извозването ще се използват специализирани контейнери, които ще бъдат 
депонирани на депо за строителни отпадъци, указано от Възложителя.

• Строителната площадка ще се поддържа чиста и подредена за недопускане 
замърсяването на съседните терени и зелени площи.

I;

Мерки за намаляване на строителните отпадъци:
• Ще се избегне разрушаване и събаряне поради изпълнение с лошо качество;
• Ще се избегне закупуването на големи количества материали;
• Ще се прилагат адекватни мерки по време на транспортирането на материалите, 

така че да се избегне доставяне на обекта на негоден материал (строителен 
отпадък);

• По време на закупуването на материали ще се изиска тяхното доставяне да е в 
опаковка, която да позволява повторна употреба или рециклиране;

• Ще се поръчат такива материали, чиито размери са най-подходящи за поставяне, с 
което се цели избягване получаването на излишни отпадъци;

Съдовете или средствата в определените места ще бъдат подготвени за събиране на
отпадъците. Хората, които са въвлечени в производството на отпадни материали ще^ъдат
информирани за начините на събиране и транспортиране на т в ъ р ___г _ 1 заличено на основание чл.Зба ал.ЗСортиране на събраните отпадъци(т.е. парчета от стрс
отпадъци, пластмаси, неопасни пакети и опаковки, хартия и карт От ЗОП

Ще се диференцират местата, които ще бъдат отредени и ще позволят събирането на 
отпадъци от работната площадка и за тяхното транспортиране. Ще има контейнери 
за събирането на такива отпадни материали;
Периодично ще се събират разпръснатите отпадъци, така че работната площадка да 
остане чиста, събраните количества ще се сортират в съответствие с гореописаните 
видове;
Отпадъците метал трябва ще се изхвърлят, така че да е възможна тяхната повторна
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• Транспортирането на металните отпадъци ще подпомага тяхната нова употреба или 
рециклиране (ключова особеност на компанията);
Всички хора от работната площадка, участващи в дейности по отношение на

добиването на отпадни материали ще се информират за системата на тяхното сортиране,
показвайки местата за тяхното събиране др тяхното 

Битови отпадъци
• Строежите изискват издигането на някои временни съоръжения за да се улеснят 

основните работи и за да се настанят строителите на обекта. Продуктите от 
естествените жизнени дейности ще се третират по начин, който е природосъобразен.

• Ще бъдат осигурени химически тоалетни -  тип „кабина” с качествено сервизно 
обслужване, гарантирано със сетификат за качество на услугата по ISO 9001:2000.
Ще се използват само санитарни препарати, които няма да окажат негативно 
въздействие върху околната среда; Химическите тоалетни ще се почистват от 
обслужващата фирма.

• Битовите отпадъци, възникнали при строителството ще бъдат събирани чрез 
съществуващата система за сметоизвозване. Те няма да се изхвърлят съвместно със 
строителните отпадъци.

• Главното предимство, като резултат от контролираното изхвърляне на отпадъци от 
човешка дейност ще бъде предотвратяването на замърсяване на приемните води от 
човешка дейност. Следователно това ще има позитивен ефект върху околните еко
системи и ще предотврати разпространението на евентуални болести.

Политиката на „Нет Евро“ ЕООД е да се повишава нивото на ангажираност на 
работниците и служителите към фирмената политика за опазване на околната среда и 
подобряваме техните знания като цяло във връзка с опазването на нашата природа.

Управление на строителните отпадъци
Съществуват различни методи за третиране на строителните отпадъци. В зависимост от 

конкретния обект и конкретния отпадък се определя и метода на третирането му. Като 
методите с а :

• Повторна употреба -  отпадъчните материали биват повторно използвани без 
преработка, като това може да бъде за същите цели като при първоначалната 
употреба.

• Рециклиране -  то предполага известна преработка на отпадъчните материали и 
превръщането им във вторични суровини. То бива няколко вида :

о първично -  при което, материалите се преработват с цел влагане в подобен 
експлоатационен цикъл, от който произлизат 

о вторично -  преработените материали се влагат в друг експлоатационен цикъл 
о третично -  деполимеризация, след която от дадени синтетични продукти

(пластмаси) могат да се произведат други пластмас ;п|1||идип ц„ „„ ,
• Инсинерция -  процес на изгаряне на отпадъчните матер!

използва получената енергия и евентуално rpaHyj _
строителната площадка е забранена.

• Депониране -  краен етап от експлоатационния цикъл на материалите, при който 
няма последваща употреба. Към депониране се преминава, когато отпадъчните 
продукти загубят напълно стойността си на вторична суровина, тяхцата' 
невъзможна и/или опасна за околната среда.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка за строителство, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от
ЗОП с предмет:

„Текущ ремонт на сградата на ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, 
______находяща се в гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ № 2“_____

I. ОБЩА ИНФОРМ АЦИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД 
Изпълнителен директор

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 220 000 лв. /двеста и двадесет 
хиляди лева/

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА

3 /три/ години

И ОБХВАТ

Предметът включва извършване на строително-монтажни работи на сградата на 
ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД - изпълнение на мазилка и шпакловка по стени и 
тавани, боядисване стени и др. Основните дейности, предмет на поръчката са зидарски, 
мазачески, бояджийски, настилки и облицовки, тенекеджийски, изолационни, 
инсталации в сгради и др. изброени по долу:

Стъргане на стар латекс по тавани и стени

Грундиране на основа с дълбокопроникващ грунд

Доставака и полагане на саморазливна замазка 
Доставака на ПВЦ настилка по под
Доставка и монтаж на холкер и капак______ ______________________________________
Монтаж на ПВЦ настилка по под 
Доставка и монтаж на лайсни 
Демонтаж на настилка 
Демонтаж на цокъл



Грундиране на стени

Доставка и полагане на вароциментова мазилка по стени

Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени

Шлайфане на стини след шпакловка 
Доставка и полагане на латекс 
Боядисване на радиатори 
Изкърпане на гипсова шпакловка по стени 
Къртене на теракот 
Доставка и полагане на теракот 
Доставка и полагане на цокъл от теракот 
Доставка и полагане на фаянс

Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон

Доставка и монтаж на растерен окачен таван

Доставка и монтаж на стена от гипсокартон с минерална вата

Доставка и монтаж на ламиниран паркет
Къртене на бетон
Разбиване на тухлена стена
Доставка и полагане на циментова замазка

Доставка и полагане на армирана циментова замазка

Зидария с газобетонови блокчета 600/50/250 мм на лепилен разтвор

Зидария с газобетонови блокчета 600/125/250 мм на лепилен разтвор

Обръщане на врати с гипскартон и алуминиеви ъгли

Демонтаж на осветително тяло

Доставка и монтаж на осветително тяло за окачен таван

Доставка и монтаж на осветително тяло за стена

Демонтаж на ключове и контакти 
Доставка и монтаж на ключове и контакти 
Къртене на канали за кабели 
Доставка и монтаж на проводник 3x1,5 
Доставка и монтаж на кабелен канал 10/10 
Запълване на канали от демонтиран цокъл 
Запълване на канали с кабели 
Демонтаж на врати 
Доставка и монтаж алуминиева врата

Доставка и монтаж на подпрозоречни ПВЦ первази

Доставка и монтаж на ПВЦ первази по стени

Събиране на строителни отпадъци в чували и пренасяне



С вал ян е  н а  с т р о и т е л н и  о т п а д ъ ц и  по  стъ л б и

Извозване на отпадъци

СМР по ВиК инсталация

Доставка и монтаж ПП тръба с външен диаметър Ф 20, PN16

Доставка и монтаж ПП тръба с външен диаметър Ф 25, PN ] 6

Доставка и монтаж спирателен кран Ф20 
Доставка и монтаж спирателен кран Ф25 
Демонтаж PVC тръби Ф50 
Демонтаж PVC тръби Ф110 
Демонтаж: на подов сифон 
Демонтаж на сифон за мивка

Доставка и монтаж PVC тръба Ф50, включителна фасонните части

Доставка и монтаж PVC тръба Ф110 дебелостенна, вкл. фасонните части

Направа отвори 25/15 в 1/2 тухла в стена
Направа отвори 15/15 в бетонова стена 20 см.
Демонтаж на подов сифон
Демонтаж на сифон за мивка
Демонтаж на мивка среден формат
Демонтаж на моноблок
Демонтаж на душ батерия
Демонтаж на смесителна батерия
Доставка и монтаж на подов сифон
Доставка и монтаж на сифон за мивка
Доставка и монтаж на мивка среден формат
Доставка и монтаж на моноблок
Доставка и монтаж на душ батерия
Доставка и монтаж на смесителна батерия
Доставка и монтаж на гъвкава връзка
СМР по отоплителна инсталация
Демонтаж на радиатор
Монтаж на радиатор
Доставка и монтаж алуминиеви глидери

Доставка и монтаж: ПП тръби с алуминиева вложка

Доставка и монтаж на термоглава 
Доставка и монтаж на кран 3/4 "
72 часова проба на отоплителни тела

Доставка и монтаж на вентилатор в санитални помещения

Ш.ВЪЗ ЛАГ АНЕ



1. Възложителят писмено ще възлага на Изпълнителя дейности по договора, като 
изрично посочва конкретния обект и срокът за изпълнение на конкретното възлагане;

2. Изпълнителят в срок до 10 /десет/ календарни дни представя оферта с 
конкретно изготвен линеен график, включващ: начало и край на СМР (посочени в 
условни дати: например ден 1, ден 2, ден 3...); срокове за извършване на отделни СМР; 
срокове за изпитвания и проби; работна ръка, необходима за изпълнение на 
съответното СМР, Линейният график е необходимо да отразява технологичната 
последователност на различните видове СМР и да предвижда необходимото 
технологично време за качествено изпълнение на съответните дейности, да отразява 
необходимата работна ръка и механизация, както и да съответства точно на 
организацията и начина на изпълнение на поръчката, предложен от участника, да 
съдържа количества и единични цени;

3. Реализацията на ремонтите следва да започне след одобряване на офертата за 
конкретния обект от Възложителя

4. Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия 
договор се извършва със съставяне на Протокол обр.19, който удостоверява: 
количество СМР, качество и стойност на извършената работа и вложените материали, 
налични недостатъци, срокове за тяхното отстраняване, както и дали са спазени 
уговорените срокове за изпълнение.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в 
съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите 
спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, 
и добрите строителни практики в България и в Европа.

Изпълнението на СМР за ремонт/обновяване на сградата се извършва в 
съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след одобряване на 
офертата за конкретният обект и заверката на заповедната книга на строежа по чл. 158, 
ал. 2 във връзка с чл. 170, ал. 3 ЗУТ.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна 
ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго 
необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 
Техническата спецификация на Възложителя и с качество, съответстващо на БДС или 
еквивалентно/и. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР 
и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на 
Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от 
страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички 
предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и 
подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение 
в обемите, посочени в конкретната оферта, ще се обявява писмено и съгласува преди 
по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.



• Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
План за безопасност и здраве:

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 
спазва изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16..12.2009 г. за условията и реда за 
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване 
на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни 
актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и 
пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и 
да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната 
площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи 
в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични 
изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти 
и технически нормативни документи за строителство.

« Изисквания относно опазване на околната среда:
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 
ограничи' своите действия в рамките само на строителната площадка. След 
приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е s длъжен да 
възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си 
механизация и невложениТе материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

• Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 
Възложителят ще определи лице, което ще извършва контрол върху строителните 
дейности. Възложителят и/или определеното от него луце могат по всяко време да 
инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават 
инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната 
технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, 
отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят 
уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Всички дефектни материали и 
оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на 
Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници 
и се извършват съответните изпитания.

® Проверки и изпитвания:
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 
упълномощени представители на Възложителя. 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.

* Защита на собствеността:
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, 
която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди 
вследствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда 
причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде 
възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

V. ВИДОВЕ РАБОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНОВОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



В случай, че възникне необходимост от изпълнението на видове работи, 
невключени в ценовото предложение на изпълнителя, но необходими за изпълнение на 
поръчката, същите се остойностяват по единични цени, съгласно предложението на 
изпълнителя по допълнителните показатели за ценообразуване. Стойността на 
допълнителните видове материали се доказва с представена фактура от 
производител/доставчик. Калкулираните единични цени подлежат на утвърждаване от 
упълномощен представител на Възложителя, за което се съставя двустранен протокол.

VI. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И ЕКЗЕКУТИВНА
ДОКУМЕНТАЦИИ.

Изпълнителят е отговорен за изготвяне по време на строителството на актове, 
протоколи, декларации за съответствие на материалите, съгласно действащото в 
България законодателство и изискванията от настоящата техническа спецификация.

VII. ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИИ- ‘У

Съдържанието на задължителния обхват на Изпълнителната документация 
трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството и на другите приложими към 
изпълняваните видове СМР и изпитания технически нормативни актове и стандарти.

VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО 
ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ДЕФЕКТИ, ПРОЯВИЛИ СЕ ПРИ НОРМАЛНАТА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В ТЕЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК

Предложените гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи 
следва да бъдат не по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 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 и чл. 160, 
ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Същият дължи възстановяване 
на Възложителя на всяка сума платена от последния като обезщетение за такива вреди.

По време на изпълнение на строителните работи Изпълнителя е длъжен да не 
допуска повреди или разрушаване на инженерната инфрастуктура в границите и извън 
границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

Изпълнителят носи изцяло отговорност за извършените СМР по тази 
обществена поръчка, както и отговорност за вреди на извършените СМР в сградата 
преди това и за причинени вреди на доставено имущество в сградата.

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с 
протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол 
незабавно се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта.



При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени 
некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от 
Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от 
Възложителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежите са 
имали проявен дефект, до неговото отстраняване.


