
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Неотложен 
и авариен ремонт на покрива на КДБ 1 курортна поликлиника (стара сграда) -  „СБР-

НК‘‘ ЕАД, филиал Велинград“

Възложител: „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален 
комплекс“ ЕАД

1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА:
Сградата на Курортно Диагностичен Блок 1 (КДБ 1) курортна поликлиника 

(стара сграда) на „СБР-НК“ ЕАД, филиал гр. Велинград е с административен адрес: гр. 
Велинград, ул. „Искра“ № 15.

2. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Целта на поръчката е Възложителят да избере Изпълнител, който по 

силата на сключен договор да гарантира успешното извършване на строителните 
и монтажни работи при следните условия:

2.1 СМР се извършват при стриктно спазване на действащата нормативна 
уредба в Република България.

2.2. Да се спази законосъобразното започване на СМР на обекта, съгласно 
проекта за договор.

2.3. Изпълнение на СМР съгласно сключения договор и приложенията към
него.

2.4. Да се опази околната среда по време на СМР.
2.5. Да се влагат само качествени материали и изделия, съответстващи на 

стандартите и действащите норми, вкл. и тези за безопасност.
2.6. Да се има предвид, че СМР ще се извършват в условията на работеща 

институция.
2.7. Да не се допуска увреждане на трети лица и имоти.
2.8. Всички СМР да се извършват при строго спазване на техниката на 

безопасност и охрана на труда, както и на Закона за безопасни условия на труд и 
Противопожарните норми и правила.

2.9. Всички отпадъци се складират и извозват на определените за целта места.

3. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
Сградата на поликлиниката е на 2 етажа с четирискатен покрив /дървена 

конструкция/, покрита с вълнообразни етернитови плоскости. Обект на неотложния и 
авариен ремонт е именно четирискатният покрив /дървена конструкция/.

Вследствие на дългогодишната експлоатация покривното покритие е в лошо 
състояние. Етернитовите вълнообразни плоскости са сериозно компрометирани, част 
от тях са разместени, други счупени, на места съществуват пролуки, през които 
проникват атмосферни води в сградата. Появили са се течове и в помещенията под 
покрива на сградата. Улуците, водосточните тръби и водосточните казанчета са 
напълно компрометирани и нефункциониращи, ламарината им е корозирала и на места 
продупчена, като броят на водосточните тръби и воронки е занижен спрямо реалните 
нужди на сградата и същите следва да се поставят на по-близко~разстояние една от 
друга.



в  подпокривното пространство се намира резервоар за топла минерална вода И 
тръбопроводи за парно отопление, които не са обект на настоящото техническо задание 
и ще останат във вида, в който са към момента на ремонта.

Технически показатели:
Дължина на сградата 
Ширина на сградата 
Стреха
Дължина на покрива
Ширина на покрива
Височина на покрива под билото
Наклон на покрива
Площ голям скат
Площ малък скат
Обща площ покрив
Скара под етернитовите плоскости от ребра 
Главно било, странични била и носещи греди 
Подпори (попове)

65.00 м; 
12.60 м; 
0.60 м; 
66.20 м; 
13.80 м; 
2.94 м; 
25.02
447.00 м̂ ;
52.00 м";
998.00 м"; 
11/5 см ; 
15/10 см; 
15/15 см;

Неразделна част от настоящата спецификация съставляват схема на 
дървения гредоред и приложена обобщена Количествена Сметка.

4. ОБХВАТ НА СМР
Пълният обхват на СМР, подлежащи на изпълнение, са указани в схемата 

на покривната конструкция и приложената Количествена сметка.
Проектът за подмяна на покривната конструкция, хидроизолация и 

пароизолация на покрива на КДБ 1 курортна поликлиника (стара сграда) 
включва:

- изпълнение на демонтажни работи: Предвижда се демонтаж на стари 
компрометирани покривни вълнообразни етернитови плоскости от покрив. Ще бъдат 
демонтирани всички улуци от покрива, воронки, водосточни тръби от фасадите на 
сградата. Демонтира се скарата от гредички 11/5 см. под етернитовите плоскости. 
Следва демонтаж на греди 15/10 см. по билата на сградата. Демонтират се носещите 
греди 15/15 см. и подпорите (поповете) 15/15 см. Всички етернитови плоскости, улуци, 
воронки, водосточни тръби и изгнилият дървен материал -  70% от всичкия дървен 
материал по покрива - се натоварва и извозва на депо. Останалият дървен материал 
/30%/ подлежи на сортиране, почистване от пирони и скоби и премахване на негодните 
участъци за употреба. Сортиран и подготвен по този начин, дървеният материал се 
използва повторно съобразно функцията, която е изпълнявал. Не се допуска 
използването на гнил и прояден дървен материал.

Задължително демонтажът да се извърши стратегически по график, съобразен 
с метеорологичните условия, непозволяващи намокряне на разкритата конструкция от 
атмосферни води.

Предвижда се подмяна на водосточните тръби от фасадите на сградата, на 
улуците и воронките от покрива. Основата за работа се почиства добре преди монтаж 
на нови елементи. Всички демонтажни дейности са подробно описани в 
Количествената сметка, неразделна част от Техническото задание.^'^^“ '^ ^ ^



- изпълнение на монтажни работи; Предвижда се монтаж на нов покрив, 
включващ конструктивна част (подпори, носещи греди, греди по билата на сградата и 
скара за носещата конструкция, OSB 3 обшивка, пароизолация и хидроизолация). 
Подменят, почистват и се тестват отводнителните водостоци. Необходимите видове и 
количества ремонтни дейности, включени в обема на поръчката, са описани подробно 
в Количествената сметка, която е неразделна част от Техническото задание.

- изпълнение на СМР по част ВиК: предвижда се основна подмяна на улуци, 
водосточни тръби и воронки и добавяне на допълнителни воронки и водосточни тръби 
по фасадата с цел постигане на по-бързо и ефикасно отводняване на атмосферните води 
от покрива. Отводняването на покрива се предвижда с монтажа на 18 бр. воронки, 
които преминават през фасадите на сградата с тръби ф110.

- изпълнение на довършителни работи: Предвижда се ремонт съгласно 
дейностите заложени в Количествената сметка.

- изисквания към изпълнението: При полагане на хидроизолацията да се 
спазват инструкциите за безопасност на труда, инструкциите на производителя на 
влаганите материали, както и изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. 
за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на 
строежите. Нововложеният дървен материал да е качествен, сух и придружен с 
необходимите Декларации за съответствие/Сертификат за качество. Същите 
документи да бъдат представени за покривните керемиди и всички материали, които 
ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката.

- изисквания към документацията: Неразделна част от офертата на 
участниците е представяне на Техническо предложение в съответствие с изискванията 
на Възложителя, придружено с подробен Линеен календарен график и диаграма на 
работната ръка.

! Срокът на изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък от 60 
(шестдесет) календарни дни и не трябва да надвишава 90 (деветдесет) календарни 
дни.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ -  Схема на 
покривната конструкция и Обобшена Количествена сметка



ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Неотложен и авариен ремонт на покрива на КДБ 1 курортна поликлиника 
(стара сграда) - СБР-НК ЕАД, филиал Велинград

№ Наименование на СМР Ед.
м/ка К/во

1 2 3 4
Демонтажни дейности на:

1 Вълнообразни етернитови плоскости от покрив. м̂ 998.00
2 Улуци от покрив. м 155.20
3 Воронки от покрив. бр. 12
4 Водосточни тръби от фасадите на сградата. м 126.00
5 Скара под етернитови плоскости от гредички 11/5 см. м̂ 14.30
6 Греди 15/10 см. по билата на сградата. м̂ 4.88
7 Носещи греди 15/10 см. м̂ 9.12
8 Подпори (попове) 15/15 см. м̂ 6.15
9 Натоварване и извозване на депо на етернитови плоскости, 

улуци, воронки и водосточни тръби. т. 11.50
10 Натоварване и извозване на депо на 70% от дървения материал - 

изгнил и негоден за втора употреба. т. 22.50
Сума демонтажни дейности:

Монтажни дейности:
11 Обработка и монтаж на 30% от демонтираните подпори 

(попове) 15/15 см. м̂ 1.85
12 Доставка и монтаж на нови подпори (попове) 15/15 см. м̂ 4.30
13 Обработка и монтаж на 30% от демонтираните греди 15/10 см. 

по билата на сградите. м̂ 1.46
14 Доставка и монтал< на нови била на сградата 15/10 см. м̂ 3.42
15 Обработка и монтаж на 30% от демонтираните носещи греди 

15/10 см. м̂ 2.74
16 Доставка и монтаж на нови носещи греди 15/10 см. м̂ 6.38
17 Обработка и монтаж на 30% от демонтираната скара от 

гредички 11/5 см. м̂ 4.29
18 Доставка и монтаж на нова скара от гредички 11/5 см. м̂ 10.01
19 Доставка и монтаж на обшивка OSB 3 - двойна. м̂ 1 996.00
20 Доставка и монтаж на полипропиленова пароизолационна 

мембрана. м̂ 998.00
21 Доставка и монтаж на хидроизолация от двустранно 

битумизирано фолио с негниеща армировка от нетъкан 
полиестер 120 g/m̂ . м̂ 998.00

22 Доставка и монтаж на скара от летви 2.5/2.5 см за подреждане 
на марсилски керемиди. м̂ 998.00

23 Доставка и монтаж на керемиди, тип „марсилски“. м̂ 998.00
24 Доставка и монтаж на капаци по била на покрив. 93.20
25 Доставка и монтаж на воронки по покрив. ' бр. 18



Обект; Неотложен и авариен ремонт на покрива на КДБ 1 курортна поликлиника 
(стара сграда) - СБР-НК ЕАД, филиал Велинград

№ Наименование на СМР Ед.
м/ка К/во

26 Доставка и монтаж на улуци по покрив. м 155.20
27 Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована 

ламарина ф 120 мм, укрепена през макс. 100 см м 189.00
28 Обшивка на била, улами, около капандури и подулучни поли с 

поцинкована ламарина 0.5 мм при ремонти м̂ 42.00
29 Направа и разваляне на инвертарно фасадно скеле с височина до 

30 т . м̂ 320.00


