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ДО
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ -  НАЦИОНАЛЕН 
КОМПЛЕКС” ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция и основен ремонт на сградата на КДБ и преустройство на 
помещенията в болнични стаи - „СБР-НК” ЕАД, филиал Поморие“ в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя

Настоящото техническо предложение е подадено от Станчо Василев Георгиев в качеството 
му на Управител на "УНИПУЛ ВАРНА" ЕООД, ЕИК/Булстат/ЕГН/ Идентификация за 
чуждестранно лице 201862803, със седалище и адрес на управление/постоянен адрес: 9000 
гр. Варна, ул. "Кракра" № 45А, представлявано от Станчо Василев Георгиев чрез 
пълномощника__________ _________ , с приложено пълномощно_____________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет „Реконструкция и основен ремонт на сградата на КДБ и преустройство на 
помещенията в болнични стаи - „СБР-НК” ЕАД, филиал Поморие”.

1. Срок за изпълнение на поръчката: 240 (Двеста и четиридесет) календарни дни.

(Забележка: Участниците в процедурата трябва да предложат минимален срок за 
изпълнение на поръчката не по-малък от 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни. 
Предложеният срок от участниците следва да бъде кръгло число, в календарни дни.)

2. Декларираме, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3. Изпълнението на дейностите по настоящата поръчка ще извършим при спазване на 
настоящото Техническо предложение.

3.1. План за организация на персонала за изпълнение на поръчката:

1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И  ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ЕКИПА

У Организация на трудовите ресурси
Нашата оферта за изпълнението по настоящата обществена поръчка е разработена на 

база отделни обособени екипи за реализирането на съответния етап от цялостното 
изпълнение на обекта. Както е видно от документите, които прилагаме, разполагаме с 
необходимия човешки и технически ресурс да извършим необходимите видове СМР,

Видовете работи и съставът на работните звена са подбрани по такъв начин, че' 
гарантират равномерност на работната ръка и използването на капацитета на работниците 
тяхната специалност и квалификация.

Разпределението на работната ръка във времето гарантира възможността на ф и б а т а  
да изпълни поръчката в определения срок. Основен метод, който се използва, е поттаният

' Посочва се законният представител на участника.
 ̂Попълва се само в случай, че офертата се подава от пълномощник, като се посочва дата на пълномощното и 

същото се прилага съобразно Указанията за подготовка на офертата.



м етО я^М то се характеризира с използването на специализирани бригади за изпълнението 
на отделните групи работи в непрекъсната последователност по отделните работни места.

Отчетена е необходимостта от равномерно и прецизно разпределение на ресурсите с 
цел оптимално ангажиране на същите, без да се налага струпване на работна ръка в 
определени етапи на строителството или непълното им и неефективно уплътняване по време 
на работния процес.

Разполагаме с необходимия капацитет за изпълнение на предвидените в проекта 
строителни и монтажни дейности - работна ръка, техническо ръководство, оборудване и 
механизация, спомагателна техника и приспособления, специализирани изделия и 
поддържащи механизми и др.

В процеса на строителството ще се изпълняват стриктно всички изисквания на 
Правилника по безопасността на труда при строителните и монтажните работи.

Задължително е спазване изискванията на:
- Наредба №3/96 - „Инструктаж на работниците и служителите по техника на 

безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др. ДВ, бр.44/1996 г.
- Наредба №2 „За минимални изиеквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършването на строително монтажни дейности”; Д.В. бр.37/2004 г.
Ръководният състав на строежа има необходимата професионална квалификация.
Изпълнителят декларира своята готовност да работи в пълно съдействие с 

Възложителя.
Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем 

договорените строително-ремонтни работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в 
договора.

За изпълнението на обекта ще бъдат обособени отделни звена от специалисти с 
постоянна численост за всеки отделен етап. Освен висококвалифицираните и с 
професионален опит специалисти, необходимите ни материали, които ще бъдат доставени на 
обекта, ще бъдат единствено от лицензирани производители, като вееки един отделен 
материал ще бъде придружен със съответният сертификат или декларация за съответствие.

Ние ще изпълним определените дейности по рехабилитацията на обекта съгласно 
законовите гаранции и поетите ангажименти, с високо качество и в срок съгласно сключения 
Договор с Възложителя.

В изпълнение на своите задължения по договора, "УНИПУЛ ВАРНА" ЕООД ще 
покаже добро познаване на конкретните условия на строителната площадка и ще приложи 
своя опит като Изпълнител при реализирането на подобни обекти, приети и въведени в 
редовна експлоатация.

През веички етапи от изпълнението на договора се предвижда работа в тясно 
сътрудничество с Възложителя.

Преди започване на СМР на обекта ще се състави акт обр.2 съгласно Наредба №3 за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителната 
площадка. Всеки вид работа, подлежаща на закриване, преди закриването ще бъде 
представяна на лицето/лицата, представляващи Възложителя. Завършването на всеки етап от 
обекта ще се удостоверява с двустранно подписан протокол за реално изпълнените СМР по 
количества и цени съгласно наредба №3 за съетавяне на актове и протоколи по време на 
строителството.
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2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И  ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА 
ПО ВИДОВЕ РАБОТИ ДЕЙНОСТИ

Спецификата на обекта изисква детайлно координиране на работата на няколко звена, 
както и постоянно взаимодействие и координация с отговорните служители на Възложителя. 
За постигане на качествено и в срок изпълнение на строителните работи на обекта е 
необходимо още преди започване на работата да бъде изготвен и съгласуван с всичк: 
отговорни звена на Възложителя организационен план за работа. В това отношение нашет(
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техн иче^^ предложение за организационна структура и разпределение на отговорностите 
между предвидените от нас човешки ресурси е следното:

възлож1гп:л
ХВР-ПК“ВАД

■ 1

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Ръководният експертно-технически състав ще се състои от:
Технически ръководител на обекта -  Задълженията на техническия ръководител 

изцяло подчинена на изпълнение на дейностите по отделните елементи на строежа 
довършителните работи в определените срокове и с необходимото качество. Той е прякс 
отговорен за изпълнението на всички строително ремонтни работи на строежа
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управИяващия дейностите по реализацията на поръчката. Той е длъжностното лице, което 
осъществява координацията между участниците в поръчката. Задълженията му включват 
вземането на управленски решения по реализирането на проекта и взаимодействието с 
другите участници при изпълнение на поръчката, който организира, ръководи и контролира 
непосредствено изпълнението на СМР по вид, обем, срок на изпълнение и качество, 
определя задачите на бригадите, звената и механизацията и следи за навременното 
снабдяване с материали, обезпечаване изискванията на технологията и нормативните 
документи при изпълнение на СМР, съгласуване на работите по отделните части и работата 
на строителната механизация, обезпечава допускането на строителната площадка само на 
лица, свързани с осъществяване на строителството, обезпечава безопасното изпълнение на 
СМР, участва пряко при разработване на инструкциите за безопасност и здраве и контролира 
прилагането им, забранява работа със строителни съоръжения и инструменти, които не 
отговарят на изискванията за безопасна работа, уведомява непосредствено преките 
началници за евентуални проблеми и аварии, осигурява правилното подреждане и 
съхранение на строителната площадка на материалите и оборудването, прекратява работата и 
извежда всички лица от строителната площадка или работното място, когато има сериозна 
или непосредствена опасност за здравето или живота или когато има условия, при което ее 
изисква спиране на работа, следи за реда и чистотата на работните места и строителната 
площадка, изпълнява предписанията на контролните органи на ЗБУТ, изготвя и подписва 
техническата и отчетна документация на обекта, участва при въвеждане на обекта в 
експлоатация и отстранява констатираните недостатъци.

Контрольор по контрола на качеството -  функционално звено в структурата на 
проекта, чиито задължения включват подпомагане на дейностите на техническия 
ръководител в оеновните три фази на контрола - входящия контрол, текущия контрол и 
контрол върху качеетвото на готовия строителен продукт по отделни дейности и като цяло. 
Входящ контрол - осъществява проверка на място при доставка на материали, 
полуфабрикати, изделия и други. Извършва проверка на необходимата съпътстваща 
документация. В определени случаи предлага на техническия ръководител проверка на 
качествата на доставки. Текущ контрол - следи за правилното заскладяване на материалите, 
съобразени с изискванията за съхранение до влагането им. Следи за качество на материалите 
при влагането им, както и за правилната подготовка, съобразена е писани рецептури и 
изисквания на производителя. Следи за изпълнение на дейностите, съгласно техническите 
изисквания на проекта. Краен контрол - отчита качеството на извършената работа и докладва 
за допуснати пропуски на техническия ръководител за вземане на адекватни управленски 
решения. Отговорникът за контрола на качеството е техническо лице, преминало съответния 
курс съгласно изискванията на европейските стандарти за качество и притежаващо 
съответния сертификат.

Координатор по ЗБУТ- функционално звено в структурата на проекта. Неговата 
дейност е пряко свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по 
работните места. Осигуряване на обезопасяване на строителната площадка, както и 
отделните работни места от достъп на външни лица, свързано с изпълнение на строителни 
дейности в условията на действаща институция. Правата и задълженията се регламентират в 
длъжностната характеристика и Наредба № 2 / 2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителни или монтажни 
работи. Координаторът по БЗ разработва инструкциите за безопасноет и здраве и контролир; 
прилагането им, провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците 
пряко отговаря за оформяне на съответната документация, отговаря непосредствено 
спазване нормите за безопасна работа, противопожарна охрана и опазване на околната cpei'a, 
когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота или когато Лша 
условия, при което се изисква спиране на работа, изпълнява предписанията на контрс|отите 
органи на ЗБУТ.



специфичните СМРР съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя 
съобразно компетенцията си. На отделните участъци ще се осъществяват нееднородни 
строителни процеси, за които са необходими звена от обучени и квалифицирани работници 
по определени дейности. Възприети са елементи на поточният метод, който включва 
изпълнението на строителните процеси от специализираното звена на едно работно място, 
като след приключването им звеното се премества на следващото. Експертите по съответната 
част са пряко подчинен на техническият ръководител.

Чрез подробното разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните 
специалисти, участващи в процеса на изпълнение на дейностите по специалности, е видно, 
че необходимите ресурси са разпределени равномерно във времето, предвидена е адекватна 
система за взаимозаменяемоет и обезпечаване на необходимите епециалисти на всяко място 
и във всеки момент. Посочен е подходящ и съобразен със спецификата на дейностите на 
Възложителя начин за вътрешнофирмена комуникация между отделните специалисти, както 
и с представители на Възложителя, гарантираща добра координация и недопускане 
неизпълнение или забавяне на конкретни задължения.

СПИСЪК
на инженерно-техническия състав

№ Специалност Име, презиме и 
фамилия Квалификация

1 2 3 4
1. Ръководно-експертен екип:

1 Технически
ръководител

инж. Благой Петров 
Наков

Виеше магистър строителен инженер спец. ПГС № диплома
10108/28.07.1973Г от ВИАС София
Опит: ДК №1 гр. София от21.10.1974г до 01.07.1981г,
длъжност: техн. р-л и началник стр. обекти; от 01.02.1983г до
20.06.1987г -  длъжност началник група строителни обекти
Трудова книжка № 1391/11.10.1973г
Технически ръководител -  11 години:
Обект 1 Ремонти по сградния фонд на ЦПЛР -  Общински 
Детски Комплекс -  гр. Варна, 12 300 лв., 02.09.2016г 
Обект 2 Ремонт общински обекти -  Добричка ОП13 с. 
Ф.Денково -  14 778,90 лв, 13.09.2017г.

2 Координатор по 
ЗБУТ

Георги Минков 
Христов

Диплома ср.образование №881-02/17.06.2013г.
Удостоверение №696-13/26.05.2016г. за Координатор БЗ
Координатор по Безопасност и здраве -  2 години на обекти: 
Обект 1 Основен ремонт на ДГ №27 „Успех“, гр. Варна 65 
125,94 лв, 10.07.2016Г
Обект 2 Ремонт общ.обекти Добричка общ. с. Воднянци -  ОП2 - 
10 759,23 лв, 13.09.2017г.

3 Контрольор по 
качество в 
строителството

Стоян Трифонов 
Ангелов

Строителен техник дипл.№ 020351 и per. № 256/ 28.06.1976г. 
от Техникум по индустриализирано строителство гр. Враца 
Трудова книжка № 2370 издадена от Заводски строежи гр. 
Перник
Сертификат № 877/048/20.03.2014г. за Контрол по качеството з 
изпълнение на СМР и за контрол по качеството на строителнит 
продукти -  4 години на обекти:
Обект 1. Ремонт на спални помещения във ВУИ „св.св. Кирил 
Методий“ 100 354 лв. 14.03.2014г
Обект 2. Неотложен ремонт на покрива/подмяна на / 
хидроизолацията на основно крило 16 628.20 лв 19.03.2014г /

а

4 Експерт ВиК част Инж. Антония 
Недялкова Вълчева

Виеше магистър ВиК, диплома за виеше образование № / 
009340 от дата 02.07.1987г. Експерт -  22 години |У
Обект 1 Сграда със смесено предназначение на ул. Христо 
Самеаров №3, гр. Варна, състояща се от 36 жилища /  /



/апартамента/, супермаркет, ресторант и подземен 
паркинг.сграда III категория -2014г
Обект 2 Сграда в УПИ ХХШ-1735, кв. 57, 16 м-н, ул. “Иван 
Драсов” в гр. Варна, състояща се от ателиета и офиси с 
подземно паркиране, сграда III категория -  2017г_________

Експерт Електро 
част

Инж. Иван Атанасов 
Иванов

Виеше магистър инженер Специалност: Ел. системи и 
мрежи; Диплома за виеше образование магистърска степен 
от 2001г.; № диплома 021400; Експерт -  14 години 
Обект 1 Основен ремонт и обновяване на сградата на ДТ "Сава 
Доброплодни", внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
достъпна архитектурна среда в УПИ VIII, кв.1, ПИ 
66425.500.3698 по КК и КР, ул. “Симеон Велики” 48, гр. 
Силистра, Обект 3-та категория, РЗП над 5000 м2 -  2013г 
Обект 2 конструктивно укрепване, консервация и реставрация 
на сградата на Куклен театър - гр. Силистра, част от сградата на 
Художествена галерия - гр. Силистра; възстановяване и 
саниране на фасадите; отстраняване на незаконни пристройки 
към сградата; организиране на достъпна среда; изграждане на 
нова стълба за посетители, проектиране на допълнителна 
изложбена площ; благоустрояване на вътрешния двор РЗП над 
5000м2-2014г
Обект 3 Основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ 
"Детелина" - с. Брадвари, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни 
площадки, осветление и достъпна архитектурна среда в УПИ 
XVII за обществено обслужване, кв.15, ул. “София” № 1, с. 
Брадвари, Община Силистра -  2017г_________________________

З.КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА КООРДИНАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

За да се гарантира изпълнение на строителството в определените срокове и с 
предвиденото качество огромна роля играе ефективната координация между отделните 
участници в проекта.

При взаимоотношенията си с Възложителя Изпълнителят ще спазва стриктно 
разпоредбите на ЗУТ, съответните подзаконови актове и разпоредбите на договора.

Изпълнителят ще организира оперативки за проследяване хода на строителния 
процес, на които ще присъстват представител на Възложителя и представители на 
Изпълнителя /техническият ръководител, контрольорът по качеството, отговорникът по 
ЗБУТ, експертите по ВиК и Електрочасти/ на обекта. Изпълнителят също така ще осигурява 
присъствие на своите отговорни и компетентни представители на работните съвещания по 
проекта, свиквани от Възложителя.

Ще се осъществяват регламентирани срещи между представителите на Възложителя 
от една страна и Техническия ръководител и горепосочените отговорници и експерти на 
строежа от друга страна. На тези срещи ще се извършва оперативно отчитане на хода на 
строителството, като ще се обсъждат и приемат управленски решения за преодоляване на 
пречки в оперативен порядък, както и мерки касаещи строителството. Предвижда ор на 
срещите да се отчита строителството за изтеклия оперативен период, ще се извършва 
планиране за следващия оперативен период и ще се набелязват коригиращи действш при 
необходимост от такива. '
Изпълнителят ще изгради и реализира процедура за ефективна комуникация с Възл^:ителя 
във връзка с:

>  договорни въпроси;
>  контрол на напредъка;
>  справки и придвижване на заповеди;
>  контрол върху документацията;
>  процедури по одобряване;
>  инспекции;
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яване на колективни и превантивни дейности;

Отчитаме, че поради характера на строителните работи е възможно в хода на тяхното 
извършване да възникнат въпроси, които не са регламентирани в Техническите условия на 
проекта. В такива случаи въпросите ще решаваме в хода на комуникацията с Възлояштеля и 
другите заинтересовани инстанции.

4.МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Качеството представлява комплексно, многоаспектно явление, което има един 
единствен фокус - удовлетворението на потребителя. За да осъществи тази философия 
фирмите са внедрили интегрирана система за управление на качеството.

Ръководството на дружеството е определило документацията, необходима за 
осигуряване на ефективно функциониране и непрекъснато подобрение на системите за 
управление, с цел ефикасно планиране и управление на процесите.

Структурата на Интегрирана система за управление (ИСУ) е изградена на четири 
нива, както следва:

I ниво —  Наръчник на ИСУ - описва процесите в ИСУ в съответствие с обявената 
политика и цели по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд и 
прилаганите стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

С ра;!работването на наръчник ръководството на дружеството се стреми да увеличи 
удовлетвореността на клиентите си чрез ефикасно прилагане на системите, включително 
процесите за непрекъснатото им подобряване, а именно:
Ш Представяне на своята политика и цели по качеството, околната среда и безопасните и 
здравословни условия на труд
Ш Представяне на документирани процедури по управление, осигуряващи ефективното 
функциониране и контрол на процесите във фирмата
Ш Описание на създадените взаимовръзки между процесите и тяхното управление 
0 Непрекъснато подобряване и улесняване на дейностите по управление на качеството, 
околната среда и безопасните и здравословни условия на труд, основано на обективни 
измервания
0 Осигуряване на документната база за одит на ИСУ 
0 Обучение на персонала относно изискванията на ИСУ
II установяване на съответствието на ИСУ с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007.
III представяне на интегрираната система за управление на фирмата за външни цели ниво 
- Процедури по управление - подробно описание на реда на изпълнението на дейност или 
процес.
IV ниво —  Работни инструкции - когато разработването им е приложимо и/или 
целесъобразно - съдържат подробни описания за организацията, управлението и 
изпълнението на конкретни дейности.
V ниво — Документи по управление: документи по управление, съдържащи получени
резултати се превръщат в записи по управление, представящи доказателството за 
извършените дейности (регистри, формуляри, протоколи, декларации, блок-сжми, 
органограми, разпореждания, и др. подобни документи). I

Организацията за управление на качеството при изпълнение на поръчката п р  се 
изразява чрез системите: “контрол на качеството”; “осигуряване на качествот(Г и 
"управление на качеството”. Осигуряването на качеството ще се осъществи чрез п ртаган е
на съвкупност от планирани и системни дейности, необходими за изграждане на^взаамно 
доверие между Изпълнителя и Възложителя относно качеството на изпълнените строително-
монтажни работи.
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"Kbt^^rpo^T на качеството” представлява цялостна система от оперативни методи и 
дейности, чншн цел е да се осигури качество на изпълняваните строителни работи, което е 
удовлетворително, адекватно за потребителя и заслужаващо доверие. Системата включва 
обединението на няколко взаимосвързани етапа:

1. За изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да използва екип с 
необходимия професионален опит и квалификация и да упражнява качествен 
мениджмънт от страна на техническия ръководител, отговорника за качеството и на 
координатора по ЗБУТ;

2. Изпълнението на СМР е в синхрон с технологичната последователност и в сроковете, 
определени в линейния график;

3. Прилагат се мерки за опазване на околната среда през времетраенето на строително- 
монтажните работи;

4. Изработват се и се актуализират инструкциите по безопасност и здраве съобразно 
конкретните условия на строителните площадки по видове СМР и при изискваните по 
Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за осигуряване на безопасни условия на труд;

5. Провежда се ежедневен Инструктаж по ЗБУТ на участниците в СМР;
6. Осигурява се строителна механизация в добро техническо състояние -  техническо 

оборудване, строителна техника и подръчни строителни инструменти, необходими за 
обезпечаване предмета на поръчката;

7. Изпълнителят се задължава да използва материали с технически спецификации, 
съответстващи на българските стандарти. Влаганите материали ще бъдат съобразени с 
утвърдените български норми и стандарти за съответствие, качество и 
стандартизация, както и с хармонизираните еквивалентни стандарти. Влаганите 
строителни материали ще отговарят на изискванията на техническите спецификации 
по чл. 5, ал. 2 от Закон за техническите изисквания на продуктите (ЗТИП), както 
следва:

• национални стандарти на държавите - членки на ЕС, с които се въвеждат 
хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален 
вестник” на ЕС;

• европейски технически одобрения, които нямат технически спецификации;
• национални технически спецификации, чиито номера са публикувани в „Официален 

вестник” на ЕС, когато няма технически спецификации по т. 1 и т. 2.
• Когато технически спецификации не съществуват, не са публикувани или не се влезли 

в сила, строителните продукти ще отговарят на изискванията на нормативните актове 
и технически спецификации по реда на чл. 5, ал. 3 от ЗТИП, наричани „български 
технически спецификации”, както следва:

• нормативни актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане строежите, 
когато съдържат изисквания към строителните продукти;

• национални стандарти, въвеждащи европейски или международни стандарти;
• български национални стандарти или национални стандарти с еквивалентни на 

българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;
• български технически одобрения, когато няма стандарти по т. 2 и т. 3.

В реализацията на строително-монтажните работи ще бъдат спазвани всички 
действащи към момента законови разпоредби, правилници и нормативи на територията на 
Република България и ЕС; БДС, БДС EN; ЕЕГ стандарти —  EN; ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007.

8. Съставяне и контрол на строителна документация:
• изпълнителят е отговорен за съставяне и изготвяне на актове и протоколи, свърз ши с 

извършените СМР;
• ще се спазват изискванията за съхраняване на документацията;
9. Приемане на изпълнените работи - предаването и приемането на извършените СМР - 

предмет на настоящата обществена поръчка, ще се удостоверява със съставяне на 
документите съгласно изискванията на договора и законодателството.
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10. Поддържането на реД ^ чистота на строителните площадки;
Строителните продукти, изделията и оборудването ще се транспортират и складират 

на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за 
експлоатация.

Всички СМР, процедури по създаване, систематизиране и съхранение на документи, 
мероприятия свързани с охрана и безопасност на труда, както и по опазване на околната 
среда, се осъществяват в унисон с изискванията на съответния стандарт.

За осъществяването на ефективен контрол през целия период на строителството ще се 
предприемат съвкупност от мерки и приложат всички необходими стандарти, гарантиращи 
високо качество на извърщваните дейности и също така възможност за постоянен достъп и 
контрол до наличната документация.
Всички материали, съоръжения и др. ще бъдат своевременно доставени на обекта.

Контрол върху транспортирането, складирането и съхранението на материалите

Съхранението на продукцията се извършва по видове, марки, размери и други 
специфични означения при строго спазване изискванията на съхранението им.

Контрол на изпълнението на СМР

Друг съществен компонент е контролът върху изпълнението на строително- 
монтажните работи.

Всички предвидени СМР ще се извърщват от квалифицирана работна ръка, с опит в 
бранша и достатъчно компетентна, за да извършва съответния вид работа. Квалификацията и 
компетентността на персонала ще се удостоверят с документи.

Стриктно ще се спазва Техническата спецификация на Възложителя. На обекта ще се 
води пълна и изчерпателна документация, свързана както със строително-монтажните 
работи, така и с всички мероприятия по опазване на околната среда и осигуряване на 
безопасни условия на труд. За всички видове дейности ще се осъществява надлежен 
инструктаж по безопасност на труда.

Изпълнението на контролните операции се документира чрез попълване и подписване 
от оторизираните за целта лица, на дневник на обекта, протоколи, актове и др.

Всеки приключен вид работа, подлежаща на закриване, ще бъде одобрявана от 
представител на Възложителя и едва след това ще се преминава към следващото СМР в 
строителния процес. За проверката и съответното одобрение на качеството ще се съставят 
необходимите документи.

Контрол при съхранение на документацията

За да има възможност за постоянен контрол по отношение на качеството на 
вложените материали от страна на Възложителя, документите, които го доказват ще се 
съхраняват в отделен архив, предназначен за целта, с осигурен достъп до него по всяко 
време.

Всички доставки, извършени монтажни работи, евентуални лабораторни проби, 
пускане в действие на инсталации и други подобни мероприятия ще се описват в съответен 
документ, съхраняван на обекта. Възложителят ще има осигурен достъп по всяко време към 
цялата налична документация.

Заповеди, препоръки или забележки отправени от Възложителя надлежно ще се// 
документират и съответно съхраняват, за да се гарантира възможността във всеки едиь 
момент да се извърши проверка и да се установи тяхното спазване и изпълнение от страна: 
Изпълнителя. За целта към всяка заповед или препоръка ще се съставя насрещен доку^етт, 
описващ изпълнението на действията и/или мероприятията указани в нея. С това щ е ре



осигуриЧмаг/йймална точност и яснота, относно изпълнението на всеки вид работа, 
регламентираща от съответния документ.

Съхранението на документацията създадена на обекта, както и на всяка друга 
свързана с неговото изграждане, като проекти, законови разпоредби и др. може да се 
осъществява на хартиен и/или електронен носител. Тя ще бъде класифицирана и съхранявана 
по начин най-удобен от гледна точка на достъпа до нея. Изпълнителят носи отговорност за 
нейното оформяне и съхранение. Документите ще се проверяват и анализират, за могат да се 
предприемат, ако е необходимо, коригиращи действия и подобрения.

Създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд

Настоящите изисквания са в съответствие с вътрешно-фирмените документи и чл. 277 
от Кодекса на труда.

• Преди започване на строително-ремонтните работи Изпълнителят е длъжен да 
съгласува технологията на работа с представител от страна на Възложителя.

• Не се разрешава на лица под 18 години да изпълняват строително- монтажни работи.
• Работещите на обекта са длъжни да се грижат за собствената си безопасност и 

безопасността на всички други лица, заети в съответната дейност.
• Работещите са длъжни да се явяват на работа в състояние, позволяващо безопасно и 

качествено изпълнение на съответните им задължения.
• Работещите на обекта започват работа след провеждане на ежедневния инструктаж от 

техническия ръководител, съгласно Наредбата за инструктажа и обучението на 
работниците и служителите по ЗБР и ПБ.

Задължително е използването на работно облекло, специално работно облекло и ЛПС, 
изисквани за съответната дейност.

Създаването и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд изисква:
1. Осигуряване на оборудване, отговарящо на нормите и изискванията за безопасност и 
здраве при работа.
2. Воденето на необходимата документация за нормативно определените прегледи, 
ревизии, изпитания и друга документация на машините и съоръженията.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.6.
3.7.

Осигуряване на безопасност при провеждане на технологическите процеси 
Осигуряване безопасни продукти, материали и вещества от доставчика.
Осигуряване безопасно устройство и ред на работното място (площадка).
Осигуряване на безопасност при работа с оборудването (инструкции за безопасност). 
Осигуряване безопасност при работата на вътрешен транспорт.
Осигуряване безопасност при товаро-разтоварните работи.
Осигуряване прилагането на допълнителните технически мерки за безопасност 

(правила за безопасност на труда при експлоатацията на електрическите уредби).
3.8 Прилагане на организационни мерки за безопасност (отговорности на длъжностните 
лица, нарядна система, оперативна документация и други).
3.9. Осигуряване за определени видове работи на лица с доказана правоспособност за 
тяхното използване.
3.10. Прилагане на знаци, сигнали и оцветяване за безопасност.
4. Оптимизиране на работния процес спрямо психическите и физически възможности на 
човека и неговите социални потребности - режими на труд и почивка.
5. Осигуряване на безопасност при ползването на сгради и помещения
6. Нормализиране параметрите на работната среда и прилагането на средствата да 
колективна защита.
6.1 Осигуряване на подходящи средства за колективна защита:
7. Осигуряване на ефективни лични предпазни средства
При изпълнение на поръчката Изпълнителят ще включи в дейността си метода н| тррте 
контролни точки - входящ контрол; текущ контрол: краен контрол.



Образец

Подход, етапи и дейности по време на изпълнение на строителството
Основният подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните 

принципи;
Правилото за "технологична поредност и надграждане" - извършването на скритите 

СМР да предхождат довършителните СМР.
Хронологична и технологична последователност при изпълнение на СМР, вкл. 

изготвяне и подписване на протоколи обр. 12 за скрити и подлежаш,и на закриване СМР;
Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от 

непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания; 
Спазване на правилата за опазване на околната среда, ритмично почистване на обекта, 
изхвърляне на отпадъците на съответното регионално депо.

Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното 
оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и пожарогасене 
при аварийни ситуации.

Организация, мобилизация и уазпуеделение на отговоуностите и задачите на 
членовете на инженерно - техническия екип, определен за реализирането на проекта:

1) Договорни:
• Подготовка на цялата договорна документация;
• Изготвяне Програма за опазване на околната среда;
• Подготовка на План за безопасност и здраве;
• Подготовка, получаване и представяне на банкова гаранции за изпълнение на договора.
2) Планиране:
• Организиране на ресурсите за изпълнение на работите;
3) Доставки и логистика:
• Подготовка и осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за 
осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване и доставки 
до строителния обект.
4) Работно време и смени:
• Работното време на обекта ще бъде ежедневно от 08°° часа до 17°° часа при осигурена 
почивка на персонала съгласно Кодекса на труда.
5) Мобилизация:

Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след съставяне на Протокол 
2 от Наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси и строителна 
механизация, необходими за напредъка на работите, които ще ни позволят да приключим 
договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя срок.
6) Демобилизация

След приключване и предаване на обекта, всички остатъчни строителни отпадъци ще 
бъдат събрани, натоварени и депонирани на посоченото от Възложителя депо.

За нуждите на изпълнението на обекта се предвиждат подходящи квалифицирани 
специалисти, притежаващи съответната професионална квалификация и специфичен опит за 
изпълнение на такъв вид строителна дейност.
Строително-монтажните работи ще бъдат извършени от квалифицирани и надлежно 
инструктирани относно качество и безопасност технически лица на фирмата.

Дейностите, които ще бъдат извършени, са съгласно Техническите спецификации, 
документацията и приложените Количествени сметки за обекта и включват дейности по;

Обособени етапи на работа, технологична последователност и разпределенйе/във 
времето на работната сила, техническите ресурси, в т. ч. обем работи, брщ

работници



ОрганизаНи5Мн план на работа. Подготвителни работи. Мобилизация
Изпълнението на обекта разделяме на два етапа: подготвителен и основен.
Подготвителните работи служат както за обща информация на Възложителя, така и 

основно на Изпълнителя, който осигурява необходимите ресурси за справяне с 
представената задача —  кадрови потенциал и техническо оборудване, организация на 
изпълнението, отношения с останалите участници в инвестиционния процес.

Предвидена е следната последователност за изграждане на обекта:
1. Подготвителен етап

Подготовка на строителната площадка
Подготвителните дейности за изпълнение на предвидените строителни работи имат за 

основна цел осигуряването на безпроблемното протичане на изпълнението на обекта в 
договорирания срок и при договорираните финансови параметри.

В подготвителния етап според предложеното от нас Техническо предложение за 
обекта предвиждаме:

1. Поставяне на подходящи по размер екологично чисти „биг баг“ чували за 
строителни отпадъци на съгласувано с Възложителя подходящо място, като чрез тяхната 
употреба се цели по-малка запращеност на въздуха / този тип чували имат възможност за 
затваряне на отвора и не позволяват да се разнася прах по време на складирането и по време 
на изнасянето до депо, указано от Възложителя/;

2. Изпълнение на основните видове СМР
Преди началото на действителното строителство ще се насрочат административни 

срещи между Възложителя и Изпълнителя и ще се уточни начинът на комуникация през 
цялото времетраене на строителния процес. Ще се уточнят представяните документи, 
изисквани от Изпълнителя преди да започне работа, приоритети, строителни процедури. Ще 
се уточни документирането на строителния процес.

При изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) ще се спазват 
изискванията на Закона за устройство на територията. Наредба №3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Наредба 2 от 2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
СМР, Наредба №2 от 31.07.2003, за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения строителни обекти, както и всички други действащи нормативни актове в 
Република България, приложими към дейностите, предмет на този договор.

Работата ще се извърщва по одобрената от Възложителя оферта и посочените в 
ценовата оферта цени.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строително-монтажните и 
ремонтни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти 
съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на 
съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 
2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извърщване на строителни и 
монтажни работи;

Образец

Условия за изпълнение на работата:
При извършване на дейностите по изпълнение на поръчката Изпълнителят ще спазва 

следните условия:
• „Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

труд при извърщване на строителни и монтажни работи”, 2004 г.
• ’’Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителств|5'^6”,

2003г.
• Реалистично съотнощение към квалифицирани и неквалифицирани работници за

обекта;



Изпълнението н а^й н ости те  по поръчката е организирано при едносменен режим на 
работа. При необждимост може да се премине на удължено работно време, като това 
задължително ще се съгласува с отговорното лице по договора.

Предлаган метод и подход
Съобразено е вида на предстоящите за изпълнение видове СМР, смятаме за най- 

удачен метод на работа “последователно-паралелният”, т.е. комбинирано изпълнение. 
Неговото прилагане дава възможност едновременно да се спазва технологичната 
последователност на работа и да се усвояват по няколко видове СМР.

Образец

>  Демонтажни работи, както следва:
• Демонтаж на каменна облицовка
• Сваляне на хидроизолация покрив
• Изстъргване на компрометирана външна мазилка
• Демонтаж врати
• Демонтаж на дървена ламперия
• Демонтаж на фаянсова облицовка
• Демонтаж мозаечни плотове
• Демонтаж прозорци
• Разваляне на тухлена зидария 25 см.
• Също паянтова зидария
• Демонтаж на стари подови покрития
• Разбиване на циментова замазка дебелина 3 см.
• Изстъргване на стара боя от стени и тавани
• Демонтаж на витрини от алуминиеви профили и стъкло
• Демонтаж на водосточни тръби
• Демонтаж на улуци
• Демонтаж тенекиджииски обшивки
• Демонтаж стълбищни парапети
• Събиране на строителни отпадъци в чували по 25 кг.
• Демонтаж на тръби ф 110 РVC
• Демонтаж на ИС ф50
• Демонтаж на тоалетни мивки
• Демонтаж на батерии
• Демонтаж поцинковани тръби ф1/2"- ф2"
• Демонтаж на ПК ф2"

По изпълнението на тази задача те работят работници 1-ва и Пуа степен 
/съгласно Закон за професионалното образование и обучение/- 5-6 броя и специалисти - 2  ̂
бр. Технически у-л и Отговорник по ЗБУТ. Продължителност — 30 дни.

>  Кофражни, армировъчни и бетонови работи, както следва:
Кофраж основи 
Също в колони 
Също греди и плочи 
Доставка и полагане на армировка AI 
Доставка и полагане на армировка АШ 
Подложен бетон В 12,5
Бетон в основи В25, също в колони, в греди и плочи

Продължителност на дейностите -  8 дни, брой работници -  4 работника на 
ден. Технически ръководител. Контрольор по качеството и Координатор 
ЗБУТ- отговорни ръководители.
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>  Хидро и топлои^л^ионни работи, както следва:
Топлоизолация 10 см: покрив, вкл. двупластово фолио 
Двуслойна хидроизолация покрив 
Топлоизолация 10 см. фасади
Топлоизолация лоджи на южната фасада с 5 см XPS 
Обръщане страници
Външна минерална мазилка по стени и тавани 
Шумозащита при аеанеъори 8 см. минерална вата

По изпълнението на тази задача ще работят работници 1-еа и Пра степен 
/съгласно Закон за професионалното образование и обучение /- 6 броя и специалисти - 4 
бр. Технически р-л. Контрольор по качеството. Координатор ЗБУТ, Експерт ВиК. 
Продължителност -  20 дни.

> ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТВОДНЯВАНЕ, САНИТАРНО 
ОБОРУДВАНЕ, както следва:

Тенекиджииски работи по бордове покрив 
Доставка и монтаж на висящи улуци 
Доставка и монтаж на водосточни тръби 
Връзка на полипропиленови тръби РР- фбЗ ал с ф2"
Връзка на полипропиленови тръби РР- ф50 ал е ф11/2"
Връзка на полипропиленови тръби РР- ф40 ал с ф11/4"
Полипропиленови тръби ф20 РР- рп-16 и фитинги 
Полипропиленови тръби ф20 РР- рп-20 и фитинги 
Полипропиленови тръби ф20 РР- и фитинги с а1 вложка 
Изолация на тръби РР ф20 - 9 мм 
Изолация на тръби РР ф40 а1 - Изогоматерм 19мм 
Полиетиленови тръби ф20 алум.вложка 
Предпазни тръби за РЕ тръби ф20 
СК ф20 обикновен 
СК ф20 с изпразнител
Алуминиева обшивка на тръби - водопроводни фбЗ, ф50 и ф40 
Душ батерия без чучур с телефон 
Смесителни батерии за тоалетна мивка стоящи 
ПК комплект /касетка, щланг, СК-2", накрайник д==13мм/
Укрепители за вертикален водопровод 
Също за хорионтален водопровод 
Укрепващи скоби 
Направа улей в тухлена стена 12/4 
Дезинфекция на водопровода 
СК за клозет
Пробиване на отвори 25/7 стар бетон 
Пробиване на отвори в тухла 25 20/4 
Нагревател е термоетат за външни тръби 
Ревизионни вратички
Смесителна батерия за кухненска мивка стояща 
РУС ф50 дебелостенна и фасонни части 
РУС ф110 дебелостенна и фасонни части 
РУС ф1б0 дебелостенна и фасонни части 
РУС ф50 и фасонни части 
РУС ф110 и фасонни части
Укрепители вертикална канализация и хоризонтална канализация 
Укрепители тласкатели на помпи
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ПС ф50 с долно оттичане 
Клозет е ниско казанче и горно оттичане 
Тоалетна мивка L=65 см комплект със сифон 
Подов сифон ф50 /рогов/
Изпробване на канализация 
Присъединители за клозети 
Направа на улей в тухлена стена 7/7 
Направа на връзка ф 160 с чугунена тръба ф 15 0 
Пробиване на отвори 10/10 в стар бетон 20 см 
Пробиване на отвори 15/15 в стар бетон 20 см 
Пробиване на отвори в тухла 40 см 30/30 
Нагревател с термостат за външна тръба ф160 
Полипропиленови тръби ф32 РР- рп-10 и фитинги 
СК ф 32 обикновен
Кондезен сцфон с топче против миризми ф32 
Адуминиева обшивка на външен канал ф 160 
Соло-лифт /за клозет +тм/
Соло-лифт /за 2 тм/
Изолация тръби ф160 с Изогоматерм 19мм 
Изолаци на тръби ф32 -9мм

По изпълнението на тази задача ще работят работници 1-ва и Пуа степен 
/съгласно Закон за професионалното образование и обучение/- броя и специалисти -  6-7 
бу. Отговорници - Технически р-л. Контрольор по качеството, Кооудинатор ЗБУТ, 
Експерт ВиК Продължителност - 50-55 дни. Механизация: 2 бр. лепачки за
полипропиленови тръби, къртачи, дребен подръчен инвентар.

>  Част Електро, Пожапроизвестяване, TV система и СКС
Доставка и монтаж на адресируема пожароизвестителна централа 2 кръга
Доставка и монтаж на димнооптичен датчик - точков, адресируем
Доставка и монтаж на максимално - диференциален термичен датчик - точков,
адресируем
Доставка и монтаж на ръчен бутон за пожароизвестяване, адресируем 
Доставка и монтаж на адресируем управляващ модул 
Доставка и монтаж на ел. сирена 90dB за вътрешен монтаж, адресируема 
Доставка и монтаж на ел. сирена с лампа за външен монтаж 
Доставка и полагане на пожарен кабел, червен, трудногорим 2x1,Омм^
Доставка и полагане на захранващ кабел NYY 3x1 мм^
Доставка и полагане на трудногорими гофрирани PVC тръби Ф16 
Доставка и полагане на трудногорими твърди PVC тръби Ф25 
Програмиране и пуск на системата 
72 часова пробна експлоатация 
Вътрещни ел.инсталации 
Доставка и монтаж на Табло - ГРТ, по схема 
Доставка и монтаж на Табло-/ЕТ1, ЕТ2, ЕТЗ, ет4/, по схема 
Доставка и монтаж на декоративен аплик 1x18 W, 1Р21
Доставка и монтаж на осв. тяло с енергоспестяваща лампа 1x18W, 1Р21окчен таван 
Доставка и монтаж на осв. тяло 4x14W за ок.таван, IP21 
Доставка и монтаж на осв. тяло 4xl4W , IP-21, с авариен блок 
Доставка и монтаж на осв. тяло 4x14W, IP-21, открит монтаж
Доставка и монтаж на осв. тяло с енергоспестяваща лампа lx26W, 1Р21открит 
монтаж
Доставка и монтаж на осв. тяло с енергоспестяваща лампа 1x26W, IP21 окачен



таван
Доставка и монтаж на осв. тяло с енергоспестяваща лампа lx26W, IP33 окачен 
таван
Доставка и монтаж на външно осв. тяло lx20W, IP44 
Доставка и монтаж на лум. осв. lxl4W , IP33, открит монтаж на стена 
Доставка и монтаж на лум. осв. lxl4W , IP21, открит монтаж на стена 
Доставка и монтаж на евак. осв. тяло с вградена Ni-Cd батерия, 1x11 W,IP21 
Доставка и монтаж лум. на осв.тяло 2x36W, 1Р44 
Доставка и монтаж на ключов панел 
Доставка и монтаж на ключ кръстат 
Доставка и монтаж на ключ обикновен 
Доставка и монтаж на ключ сериен 
Доставка и монтаж на ключ девиаторен 
Доставка и монтаж на единичен контакт „Шуко” 16А 220V 
Доставка и монтаж на контакт с две гнезда 
Доставка и монтаж на контакт с две и три гнезда в стенна кутия 
Доставка на кабел NYY 3x1.5mm^
Доставка и полагане на гофр.тръба ф 1 6 т т  
Изтегляне на кабел NYY 3x1.5mm^ в гофр.тръба ф 16mm 
Изтегляне на кабел NYY 3x1.5mm^ по скара 
Доставка на кабел NYY 2x1.5mm^
Доставка и полагане на гофр.тръба ф 1 6 т т  
Изтегляне на кабел NYY 2x1.5mm^ по скара 
Изтегляне на кабел NYY 2x1.5mm^ в гофр.тръба ф 16mm 
Доставка на кабел NYY 3x2.5mm^
Доставка и полагане на гофр.тръба ф 1 6 т т  
Изтегляне на кабел NYY 3x2.5mm^ гофр.тръба ф 16mm 
Изтегляне на кабел NYY 3x2.5 mm^ по скара 
Доставка на кабел NYY 3x4mm^
Доставка и полагане на гофр.тръба ф 23mm 
Изтегляне на кабел NYY 3x4mm^ в гофр. тръба ф 2 3 т т  
Изтегляне на кабел NYY 3x4 mm^ по скара 
Доставка на кабел NYY З х б тт^
Доставка и полагане на гофр.тръба ф 2 9 т т  
Изтегляне на кабел NYY З х б тт^  в гофр. тръба ф 2 9 т т  
Доставка и, полагане на PVC тръба ф 2 9 т т  
Изтегляне на кабел NYY З х б тт^  в PVC тръба ф 2 9 т т  
Доставка на кабел NYY 5x6mm^
Доставка и полагане на гофр.тръба ф 2 9 т т  
Доставка и полагане на PVC тръба ф 2 9 т т  
Изтегляне на кабел NYY 5x6mm^ в PVC, гофр. тръба ф 2 9 т т  
Доставка на кабел NYY 5x1 Omm^
Доставка и полагане на PVC тръба ф 36mm 
Доставка и полагане на гофр.тръба ф 36mm 
Изтегляне на кабел NYY 5x1 Omm  ̂в PVC, гофр тръба ф 36mm 
Изтегляне на кабел NYY 5x10 mm^ по скара 
Доставка на кабел NYY 5х50гшп^
Доставка и полагане на PVC тръба ф 7 5 т т  
Доставка и полагане на гофр.тръба ф 7 5 т т  
Изтегляне на кабел NYY 5x50mm^ в PVC, гофр тръба ф 7 5 т т  
Изтегляне на кабел NYY 5x50 mm^ по скара 
Доставка и-монтаж на кабелна скара 400/50/5 
Доставка и монтаж на кабелна скара 200/50/5

Образец
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Протоколи от Акредитиран орган за контрол 
Доставка на коаксиален кабел RG6 
Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 
Доставка и полагане на PVC тръба ф23 
Изтегляне на кабел RG6 гофрирана тръба ф16 
Изтегляне на кабел RG6 РУСтръба ф23 
Изтегляне на кабел по скара
Доставка и монтаж на телевизионна розетка с F конектор
Доставка и'монтаж на сплитер
Усилвател за CATV
Доставка и монтаж на конзола
Окомплектоване и програмиране на усилвателя
Доставка на кабелна скара 100/50/5
Доставка на кабелна скара 100/50/5
Доставка на кабел FTP 4х2х0,5
Доставка и полаганена гофрирана тръба ф23
Изтегляне на кабел FTP по скара
Изтегляне на кабел FTP в гофрирана тръба ф23
Доставка и монтаж на комуник. розетка 2xRJ 45
Доставка и монтаж на конзола
Доставка на Комуникационен Шкаф 19”
Монтаж на Комуникационен Шкаф 19”
Тестване и сертифициране на комуникационна линия

...

По изпълнението на тази задача те работят работници 1-еа и Пуа степен 
/съгласно Закон за професионалното образование и обучение/- буоя и специалисти -  6-7 
бт>. Отговорници - Технически р-л. Контрольор по качеството. Координатор ЗБУТ, 
Експерт Електуочаст, Продължителност -  45-50 дни. Механизация: къутачи, 
мултинет, дребен подръчен инвентар.

>  Мазилки, шпакловки и бояджийски работи, както следва:
Външна минерална мазилка по стени и тавани 
Вътрешна варова мазилка по нови стени
Полагане на изравнителна циментова замазка подове при ремонт 
Изравнителна замазка стени 
Гипсова шпакловка стени и тавани при ремонти 
Латексово боядисване с цвят избран от възложителя на 2 ръце 
Водоустойчив латекс по тавани

Продължителност на дейностите -10-15 дни, брой работници - 4-5 работнит 
на ден. Отговорници - Технически р-л. Контрольор по качеството. Координатор ЗБУТ.1

>  Настилки, облицовки и окачен таван, както следва:
Доставка и полагане на преходни лайсни подове 
Доставка и полагане на цокъл гранитогрес 10 см. 
Доставка и монтаж ламиниран паркет 
Доставка и монтаж на первази към ламинирания паркет

/

V

Продължителност на дейностите - 15-20 дни, брой работници -  5-6 работника 
на ден. Отговорници - Технически р-л. Контрольор по качеството. Координатор ЗБУТ.

> Дограмаджийски работи, както следва:



Доставка и монтаж на интериорни дървбйи врати с'едностранна хидрофобна 
обработка

• Доставка и монтаж на интериорни алуминиеви врати с частично остъкляване 5мм, 
самозатварягци се, летящи и димоуплътнени

• Доставка и монтаж на алуминиева дограма стъклопакет по фасади
• Доставка и монтаж иноксови тръби за ръкохватки на балкони и лоджии

По изпълнението на тази задача ще работят работници 1-ва и Пра степен 
/съгласно Закон за професионалното образование и обучение/ - 2 броя и отговорници - 3 
бу. Технически у-л , Контрольор по качеството и Координатор ЗБУТ. 
Продължителност -  5-6 дни.

> ОВКЧАСТ
Доставка осов вентилатор с автоматични жалузи с V= 90 мЗ/ч, N = 0,01 IkW; 220 V 
Монтаж вентилатори 
Доставка на PVC тръби Ф110 мм 
Тройник Ф 110/110 мм 
Монтаж тройник Ф 110/110 мм 
Колена Ф 110 мм
Метална конструкция за укрепване 
Монтаж на еъщата 
Минизиране и боядисване 
Шипка кръгла тип ШК-110 
Монтаж шапка Ш К-110 
Единична проба на вентилатори

Продължителност на дейностите -  40 дни, брой работници -  6 работника на 
ден. Технически ръководител. Контрольор по качеството. Координатор ЗБУТ, Експерт 
Електрочаст -  отговорни експерти.

Механизация: къртач, бормашина, електрожен, дребен подръчен инвентар, 
специализирана техника за инсталилане на климатиии и радиатори

Образец

>  Допълнителни СМР
Изграждане на главен канал и 
възстановяване на централен двор 
Подмяна на съществуващ асансьор

водопровод извън сградата и последващо

Продължителност на дейностите -  20 дни, брой работници -  7-8 работника нд 
ден. Технически ръководител. Контрольор по качеството. Координатор ЗБУТ, Експерт 
ВиК част. Експерт Електрочаст - отговорни експерти.

Mexami3gx]jiHj_j<b^ma4j__6o^Mam^ 
специализирана техника за инсталилане на климатиии и радиатори

>  Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци. Почистваме на 
обекта.

• Събиране на строителни отпадъци в чували по 25 кг. ^
• Пренасяне на чувалите до 30 м.
• Натоварване и превоз до регламентирано депо /(̂

Продължителност на дейностите -  3 дни. Брой работници на ден -  3-4 бр. 
Отговорници 3 бр. Технически р-л. Контрольор по качеството и Координатор ЗБУТ.

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
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"УНИПУЛ ВАРНА" ЕООД притежава сертификат по опазване на околната среда ISO 
14001:2015 и е поел съответните ангажименти в сферата на опазване на околната среда. 
Участникът ще следва специално разработен план за управление на околната среда, който се 
основава на следните принципни положения:

• Устойчиво развитие на природните дадености;
• Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
• Прозрачност в процеса на вземане на решение в областта на околната среда; ^ \ Г
• Информираност за състоянието на околната среда;
• Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично 

разнообразие;
• Възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и 

увредените райони;
• Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други 

неблагоприятни въздействия върху тях.

Действия през мобилизационния период
Нашата фирма ще разработи подробна оценка на аспектите на околната среда за всеки 

вид СМР при нормална работа и съответно ще изготви план за действие. Ще бъдат засегнати 
също така аспектите при извънредни ситуации - пожар, аварии, природни бедствия по време 
на изпълнение на обекта.
Извършване оглед на площадката за СМР за наличие на замърсявания, изхвърлени отпадъци 
и други и своевременното им отстраняване при наличие на такива.
Определяне (съгласувано с общинските власти) на площадка за временно съхранение на 
строителни отпадъци, а при необходимост и специализирани отпадъци, с осигурен достъп за 
извозване.
Изготвяне на организация за управлението на генерираните от обекта отпадъци - 
координация с лицензирани фирми за предаване.
Организация на площадката за временно и разделно съхранение на строителните и други 
отпадъци на обекта съгласно нормативните изисквания по управление на отпадъците, 
процедурите и инструкциите по околна среда от като ще се подсигурят на обекта еднозначно 
маркирани съдове за разделно събиране.Разделно събраните на оползотворими отпадъци ще 
се предават за временно съхраняване на обособените за целта места на съответното 
упълномош;ено длъжностно лице или ще се предават директно на лицензирана фирма, при 
надлежно документиране.
Осигуряване на подходящ приобектов склад за използваните строителни материали 
съобразно указанията на производителя за съхранение.

Действия по време на работа
Провеждане на инструктаж по опазване на околната среда на персонала на 

строителната площадка - начален, периодичен и при всяко по-сериозно констатирано 
нарушение.
Съобразяване с предприетата и одобрена организация за управление на отпадъците по време 
на изпълнение на СМР на обекта, както и оценените Рискове за околната среда 
Стриктен контрол по отношение недопускане изхвърлянето на вредни вещества: в почвите, 
водите, атмосферата
Недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до , 
строителните работи, в т.ч. и прилежащите към обекта дървесни видове;
Определяне места за преминаване и движение на работниците и инструктиране 
работниците за спазването им;
Твърдите битови отпадъци ще се събират отделно. За целта необходимите контейн^и гце 
бъдат разположени на предварително определени за целта места.



Ще организираме редовното транспортиране на пълните контейнер^ в съществуващото депо 
за битови отпадъци. Ще бъде забранено изгарянето на обекта на всякакви твърди битови 
отпадъци. Теренът ще се поддържа чист и подреден.
Водещият принцип на Изпълнителя за събиране и депониране на твърдите отпадъци ще 
изисква свеждане до минимум на възможностите за запрашаване, шум и замърсяване 
околното пространство. В съответствие с това, извозването на отпадъците ще се извършва с 
автотранспорт с покривала на товарните платформи (фини мрежи), предотвратяващи 
разпиляването на црах при транспортиране. Товаренето на прахообразни отпадъци и 
материали ше се извършва след предварителното им поръсвано с вода.
Подреждане, съхранение и употреба на материалите на строителната площадка съгласно 
указанията от информационният лист за безопасност, посочен от производителя/доставчикаГ'''^^ 
Годните за повторна употреба материали се складират съгласно изискванията за безопасно 
съхранение.
Организация на транспортиране на строителните отпадъци до одобрена фирма, лицензирана 
за извършване на такъв вид дейност на основание сключен договор.
Транспортирането на разделно събраните отпадъци от строителната площадка се извършва в 
опаковки и по начин, недопускащ тяхното разпиляване и замърсяване на околни територии.

Образец

ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА
Преди предаването на обекта околното пространство ще се почисти основно от 

всякакви материали, използвани по време на строителството.
След приключване на предвидените видове работи Изпълнителят разчиства и 

премахва от обекта всички съоръжения от временното строителство, така че състоянието на 
площадката да удовлетворява изискванията Възложителя.

План за организацията по изпълнение на мерките
Аспекти на 

околната 
среда

Предприемани мерки Срок/
Период Отговорник

Г енериране 
на
строителни
отпадъци

Определяне (съгласувано с общинските власти) на 
площадка за временно съхранение на строителни 
отпадъци, а при необходимост и специализирани 
отпадъци, с осигурен достъп за извозване. Организация 
на площадката за временно и разделно съхранение на 
строителните отпадъци на обекта съгласно 
нормативните изисквания по управление на 
отпадъците, процедурите и инструкциите по околна 
среда от СУ ОС на Изпълнителя;

Начален 
период на 
мобилизац 
ия

Технически 
ръководител 
Контрольор 
по качеството

Г енериране 
на твърди 
отпадъци

Организация на площадката за временно и разделно 
съхранение на строителните и други отпадъци на 
обекта съгласно нормативните изисквания по 
управление на отпадъците, процедурите и 
инструкциите по околна среда от СУ ОС на 
Изпълнителя, като ще се подсигурят на обекта 
еднозначно маркирани съдове за разделно събиране. 
Разделно събраните на оползотворими отпадъци ще се 
предават за временно съхраняване на обособените за 
целта места на съответното упълномощено длъжностно 
лице или ще се предават директно на лицензирана 
фирма, при надлежно документиране.

Начален 
период на 
мобилизац 
ия

Технически 
ръководител 
Контрольор 
по качеството

Общо 
всички 
аспекти на 
ОС

Провеждане на инструктаж по опазване на околната 
среда на персонала на строителната площадка - 
начален, периодичен и при всяко по-сериозно 
констатирано нарушение.
Съобразяване с предприетата и одобрена организация 
за управление на отпадъците по време на изпълнение на

По време 
на целия 
период на 
изпълнени 
е

Технически , 
ръководител /  
Контрольор/у 
по качеството
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Аспекти на 
околната 

среда
Предприемани мерки Срок/

Период Отговорник

СМР на обекта. Стриктен контрол по отношение 
недопускане изхвърлянето на вредни вещества в 
почвите, водите, атмосферата; Ограждане с временна 
ограда на терена, определен за разполагане на 
строителната база и съответно ограничаване дейностите 
на Изпълнителя само в определения строителен 
участък;
Определяне места за преминаване и движение на 
работниците и инструктиране на работниците за 
спазването им;
Твърдите битови отпадъци ще се събират отделно. За 
целта необходимите контейнери ще бъдат разположени 
на предварително определени за целта места. 
Изпълнителят ще организира редовното 
транспортиране на пълните контейнери в 
съществуващото депо за битови отпадъци. Ще бъде 
забранено изгарянето на обекта на всякакви твърди 
битови отпадъци. Теренът на временната база ще се 
поддържа чист и подреден.
Водещият принцип за събиране и депониране на 
твърдите отпадъци изисква свеждане до минимум на 
възможностите за запрашаване, щум и замърсяване на 
води, както и на околното пространство около обекта. В 
съответствие с това, извозването на отпадъците ще се 
извърщва с автотранспорт с покривала на товарните 
платформи (фини мрежи), предотвратяващи 
разпиляването на прах при транспортиране. Товаренето 
на прахообразни отпадъци и материали ще се извърщва 
след предварителното им поръсвано с вода.
Изпълнение на разделното събиране на отпадъците на 
територията на строителната площадка.
Подреждане, съхранение и употреба на материалите на 
строителната площадка съглаено указанията от 
информационния лист за безопасност, посочен от 
производителя/доставчика.
Годните за повторна употреба материали се складират 
съгласно изискванията за безопасно съхранение. 
Организация на транспортиране на строителните 
отпадъци до одобрена фирма, лицензирана за 
извърщване на такъв вид дейност на основание сключен 
договор.
Транспортирането на разделно еъбраните отпадъци от 
строителната площадка ще се извършва в опаковки и по 
начин, недопускащ тяхното разпиляване и замърсяване 
на околни територии.
Непрекъснат контрол на технологичния режим на 
изпълняваните видове работи. Използване на 
строителни продукти с оценено и удостоверено 
съответствие по реда на актуалните нормативни 
документи, в т. ч. Закон за техническите изисквания 
към продуктите; наредба № рд-02-20-1 от 5 февруари 
2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на РБ; Регламент № 305/2011 на 
Европейския парламент и на Съюза/' от 09.03.2011 г.. 
Наредба за съществените изисквания към строежите и
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Аспекти на 
околната 

среда
Предприемани мерки Срок / 

Период Отговорник

оценяване съответствието на строителните продукти 
(съпроводителни документи + информационен лист за 
безопасност).
Използване на незамърсяващи и застрашаващи 
околната среда строителни технологии.
Спазване на нормативно регламентираните изисквания 
за третиране на опасни отпадъци чрез управлението им 
и предаването им за обезвреждане на лицензирана 
организация.____________________________________

Емисии в 
атмосферни 
я въздух; 
запрашенос

При демонтажните работи и изхвърлянето на 
строителни отпадъци Изпълнителят ще използва 
екологични биг баг чували.
Изпълнителят гарантира влагането и използването на 
строителна техника и механизация в изправно 
състояние, чиято работа ще излъчва ниски нива на шум, 
в допустимите граници за съответния вид машина и 
дейност;
техниката няма да работи на празен ход;
Обслужващите строителството тежки автомобили ще се 
движат по предварително определени трасета и ще 
спазват стриктно допустимата скорост на движение;

По време 
на целия 
период на 
изпълнени 
е

Технически 
ръководител 
Контрольор 
по качеството

Шум Изпълнителят ще използва строителна техника и 
механизация в изправно състояние, чиято работа ще 
излъчва ниски нива на шум, в допустимите граници за 
съответния вид машина и дейност; 
техниката няма да работи на празен ход;
По време на работите Изпълнителят ще осигури 
спокойствие от щумово натоварване във вечерните, 
нощните и сутрещните часове от денонощието, като те 
ще бъдат например в рамките на интервала от 18,30 до 
8,30 или изместено по - рано и ли по - късно в 
зависимст от сезона на работите, респективно на 
среднодневните температури за работа; ще се търсят 
възможности за оптимална организация на работата по 
време На работния процес с цел намаляване на общия 
щумов фон;_____________________________________

По време 
на целия 
период на 
изпълнени 
е

Технически 
ръководителК 
онтрольор по 
качеството

Общо
въздействие 
върху ОС

Преди предаването на обекта околното пространство 
ще се почисти основно от всякакви материали, 
използвани по време на строителството, така че 
състоянието на площадката да удовлетворява 
изискванията Възложителя.

Приключв 
ане на 
обекта, 
напускане 
на зоната 
на обекта 
от
Изпълните
ля

Технически 
ръководител. 
Контрольор 
по качеството

НОРМАТИВНА БАЗА, КОЯТО ЩЕ СЕ СПАЗВА:
• Закон за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91/2002г., с изменения и допълнения);
• Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ. бр. 45/1996г., с изменения 
допълнения);
• Закон за защита на шума в околната среда (ДВ. бр. 74/2005г., с изменения 
допълнения);
• Закон за подземните богатства (ДВ. бр. 23/1999 г. с изменения и допълнения);
• Закон за почвите (ДВ. бр. 89/2007 г. с изменения и допълнения);



Закон за водите (ДВ. бр. 67/1999 г. с изменения и д^пълЙения);
• Закон за биологичното разнообразие;
• Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ. бр.44/2004 г.);
• Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009- 
2013 г (МОСВ);
• Наредба за опаковките и отпадъците от опаковките (ДВ бр. 19/2004 г.);
• Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.
• Закон за защитените територии;
• Закона за културното наследство;
• Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда;

4. Декларираме, че срокът на валидност на офертата е 6 месеца (не по-малко от 6 
месеца), считано от датата на крайния срок за получаване на оферти.

5. Декларираме, че сме еъглаени и приемаме уеловията в Проекта на договор -  
неразделна част от документацията за обществената поръчка.

ПРИЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Протокол за оглед на обекта на Възложителя;

Образец

Дата: 16.05.2018 г.

’ Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.


