
ДО
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Неотложен и авариен ремонт на 
покрива на КДБ 1 курортна поликлиника (стара сграда) -  „СБР-НК“ ЕАД, филиал 

Велинград^^ 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: гр.
Игнатиево, п.к. 9143, общ. Аксаково, ул. "Петър Маринов" № 14, представлявано от Станчо
Василев Георгиев  ̂ , чрез пълномопщика _____________ , с приложено пълномощно

2

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нащето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет „Неотложен и авариен ремонт на покрива на КДБ 1 курортна поликлиника (стара 
сграда) -  „СБР-НК“ ЕАД, филиал Велинград”.

1. Срок за изпълнение на поръчката: 82 {Осемдесет и два) календарни дни.
(Забележка: Участниците в процедурата трябва да предложат срок за изпълнение на

поръчката не по-кратък от 60 /шестдесет/ календарни дни и не по-дълъг от 90 /деветдесет/ 
календарни дни. Предложеният срок от участниците следва да бъде кръгло число, в 
календарни дни);

2. Срок за отстраняване на дефекти след изпълнение на СРР: 1 (един) календарни дни. 
(Забележка: Участниците в процедурата трябва да предложат срок за отстраняване

на дефекти след изпълнение на СРР не по-дълъг от 10 /десет/ календарни дни. 
Предложеният срок от участниците следва да бъде щгьгло число, в календарни дни);

3. 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.

4. Изпълнението на дейностите по настоящата поръчка ще извърпшм при спазване на 
настоящото Техническо предложение.

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

”УНИПУЛ ВАРНА” ЕООД се запозна с тръжната документация, договорните 
условия и изисквания на Възложителя, посети обекта и направи оглед на място, запозна се с 
техническите спецификации, проучи в детайли видовете СМР и количествата им, определи 
последователността на изпълнение и направи разчети за необходимостта от работна ръка, 
материали и механизация, срокове и производителност, определи източниците за материали и 
изделия.

 ̂Посочва се законният представител на участника.
 ̂Попълва се само в случай, че офертата се подава от пълномопщик, като се посочва 

същото се прилага съобразно Указанията за подготовка на офертата.
пълномощното и



^  Органшаци]г^етапа на строителство
Основният подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните 

принципи:
>  Правилото за ’’технологична поредност и надграждане” - извърпшането на скритите 

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

изготвяне и подписване на протоколи обр. 12 за скрити и подлежащи 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.

>  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.

Образец

Организация и план на работа. Подготвителни работи. Мобилизация

Изпълнението на обекта разделяме на два етапа: подготвителен и основен.

L Подготвителен етап
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.

Подготвителните работи ще започнат веднага след подписване на Протокол обр. 
2 за откриване на строителна площадка, като обхващат следните дейности:

• 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 запрашеност 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/;

•  Мобилизиране на техника и работна сила;

• Поставяне на информационни табели съгл. ЗУТ, монтиране на ограда/предпазни 
ленти и заграждения;

•  Доразработване на план за Безопасност и здраве и провеждане на инструктажи.

Подготовка на строителната площадка и обезопасяването й 
Площадката ще се обезопасява поетапно в зоните за работа. Стриктно ще се следи за 

обозначаване със съответната маркировка на зоните на работа, загражденията и сигналните 
ленти за недопускане на външни лица, особено деца на работната площадка.

Ще се монтира информационна табела на входа на обекта.
Налична функционираща инфраструктура

На обекта съществува изградена инфраструктура - пътища за вода за
строителни нужди, електрозахранване, канализация.



По1ш ш )вка за изпълнение и организационен план 
Включва дейностите преди започване на строително-монтажните работи на обекта:
• Уточняване на всички конкретни изпълнители по дейности и дати съобразно 
графика за изпълнение на СМР;

•  Запознаване на техническите лица с техническата документация, плановете и 
графиците за работа, мерките за безопасна работа;

•  Съгласуване на плановете за безопасност, графиците и начина на работа с 
обпщнските власти;

•  Уточняване местата за разтоварване и складиране на материали, плановете за 
доставки, начина и местата за събиране и извозване на строителните отпадъци;

• Поръчки на материали, консумативи, инструменти;

•  Изготвяне списъци на монтажници и строители по срок за изпълнение и видове 
работа;

•  Изготвяне списък на ангажираните за работата транспортни средства, скелета, 
съоръжения, инструменти;

• Уточняване на транспортните маршрути, местата за извозване и депониране на 
отпадъците;

• Уточняване мерките за контрол на качество, безопасна работа, изпълнение на 
сроковете, опазване на околната среда;

•  Инструктаж на работното място. Запознаване с плановете за безопасна работа, 
пътищата за евакуация и мерките за хигиена;

•  Доставка и разтоварване на обекта на първоначално необходимите материали и 
съоръжения;

• Обезопасяване на зоните на работа - сигнални ленти, заграждения, табели и др.

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

срепщ 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. Щ е 
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 действапщ нормативни актове в Република България, приложими към 
дейностите, предмет на този договор.

Работата ще се извършва 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 несъответствието 
на строителните продукти”, приета с ПМС № 235/06.12.2006 г., ДВ брУ  106 от 2006 г. 
Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.  ̂ г. за минималните

Образец



Образец

изисквания за здравословни и^езопасни условия на труд при извърпшане на строителни и 
монтажни работи;

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 на 

труд при извърпшане на строителни и монтажни работи”, 2004 г.
• ’’Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, 2003г.
• Реалистично съотношение към квалифицирани и неквалифицирани работници за

обекта;
Изпълнението на дейностите по поръчката е организирано при едносменен режим на 

работа. При необходимост може да се премине на удължено работно време, като това 
задължително ще се съгласува с отговорното лице по договора.

Обособени етапи на работа, технологична последователност и разпределение във 
времето на работната сила> техническите ресурси, в т. ч. обем работи^ брой работници

Предлаган метод и подход
Съобразено с 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 някож о видове СМР.

Последователността на извършване на предвидените СМРР ще бъде в следния ред:

1. Демонтажни работи съгласно Техническите спецификации и изисквани5гга на 
Възложителя и извозване на строителни отпадъци;
2. Монтажни дейности съгласно Техническите спецификации и изискванията на 
Възложителя.

Организация, мобилизаиия и разпределение на отговорностите и задачите на 
членовете на инженерно - техническия екип, определен за реализирането на поръчката:

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) Мобилизаиия:

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 ср(
6) Демобилизация

След приключване и предаване на обекта, всички о с т ^  ш  строителни отпадъци ще 
бъдат събрани, натоварени и депонирани на посоченото от яштеля депо.



За нуждите на и зп ъ л н ен и е  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:

>  Демонтажни дейности на:

• Вълнообразни етернитови плоскости от покрив.
• Улуци от покрив.
• Воронки от покрив.
® Водосточни тръби от фасадите на сградата.
• Скара под етернитови плоскости от гредички 11/5 см.
• Греди 15/10 см. по билата на сградата.
• Носепщ греди 15/10 см.
• Подпори (попове) 15/15 см.
• Натоварване и извозване на депо на етернитови плоскости, улуци, воронки и 

водосточни тръби.
• Натоварване и извозване на депо на 70% от дървения материал - изгнил и 

негоден за втора употреба.

По изпълнението на тази задача ще работят уаботниии 1-ва и Пуд степен 
/съгласно Закон за професионалното образование и обучение/- 2^3 броя и специалисти - 2 
бу. Технически у-л и Отговорник по ЗБУТ, Продължителност -  27 дни*

>  Монтажни дейности, както следва:

Образец

Обработка и монтаж на 30% от демонтираните подпори (попове) 15/15 см. 
Доставка и монтаж на нови подпори (попове) 15/15 см.
Обработка и монтаж на 30% от демонтираните греди 15/10 см. по билата на 
сградите.
Доставка и монтаж на нови била на сградата 15/10 см.
Обработка и монтаж на 30% от демонтираните носещи греди 15/10 см.
Доставка и монтаж на нови носещи греди 15/10 см.
Обработка и монтаж на 30% от демонтираната скара от гредички 11/5 см. 
Доставка и монтаж на нова скара от гредички 11/5 см.
Доставка и монтаж на обшивка OSB 3 - двойна.
Доставка и монтаж на полипропиленова пароизолационна мембрана.
Доставка и монтаж на хидроизолация от двустранно битумизирано фолио с 
негниеща армировка от нетъкан полиестер 120 g/m^.
Доставка и монтаж на скара от летви 2.5Z2.5 см за подреждане на марсилски 
керемиди.
Доставка и монтаж на керемиди, тип марсилски.
Доставка и монтаж на капаци по била на покрив.
Доставка и монтаж на воронки по покрив.
Доставка и монтаж на улуци по покрив.
Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от ̂ Поцинкована ламарина ф120 
мм, укрепени през макс. 100 см
Обшивка на била, улами, около капандури , дулучни поли с поцинкована 
ламарина 0.5 мм при ремонти



Образец

на инвертарно фасадно скеле с височина до 30 т .

Продължителност на дейностите -  55 дни, брой уаботниии -  4-5 работника на 
ден. Технически ръководител,, Експерт ВиК, Контрольор по качеството и 
Координатор ЗБУТ- отговорни ръководители,

Разпредел5шето на видовете работи във времето гарантира комплексно изпълнение на 
отделните видове дейности в тяхната технологична последователност и организационна 
обвързаност.

Отделните специажзирани звена изпълняват своите строителни дейности, като 
строителните и монтажните работи се изпълняват в последователност, обезпечаваща 
нормалното развитие на процесите във времето. Съвместяването на отделни строителни или 
монтажни работи дава възможност за съкращаване на общия срок за изпълнение на обекта без 
да се допускат места със специфичен риск, както и изпреварващи технологичния порядък 
строителни дейности в една част на поръчката или между отделните части.

Едновременно с демонтажните работи предвияодаме изпълнение на основните СМР на
обекта.

Разделянето на тези етапи е условно, защото ще има технологични застъпвания и 
прекъсвания. Следвайки неминуемо технологичната последователност на работа, 
едновременно ще усвояваме по няколко видове СМР.

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

^  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 да 
гарантират равномерност на работната ръка и използването на капацитета на работниците по 
тяхната специалност и квалификация. 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.

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 изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършването на строително монтажни дейности”; Д.В. бр.37/2004 г.
През всички етапи от изпълнението на договора се предвижда работа в  тясно 

сътрудничество с Възлож ителя.

4, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И  ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА НО 
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 д а ^ ъ д е  изготвен и съгласуван с всички 
отговорни звена на Възложителя организациожнТшан за работа. В това отношение нашето



техническо предложение за о р г^ зац и о н н а  структура и разпределение на отговорностите 
между предвидените от нас човеппси ресурси е следното:

ОРГАНОГРАМЛ:

Образец

ИЗПЪЛНИ'
ВАРНА“ ЕООД----- -------- -----------

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

изцяло подчинена на изпълнение на дейностите по
:еския ръководител е 

елементи на строежа и



довърпштелните работи в определените с ак о в е  и с необходимото качество. Той е пряко 
отговорен за изпълнението на всички строително ремонтни работи на строежа и управлявапщя 
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 се 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.

Образец

Контрольор по контрола на качеството -  функционално звено в структурата на 
проекта, чиито задължения включват подпомагане на дейностите на техническия ръководител 
в основните три фази на контрола - входящия контрол, текущия контрол и контрол върху 
качеството 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 с 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 безопасност и здраве и контролира 
прилагането им, провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и 
пряко отговаря за оформяне на съответната документация, отговаря непосредствено за 
спазване нормите за безопасна работа, противопожарна охрана и опазване на околната среда, 
когато има сериозна или непосредствена опасност за зд р ав ета^ ш  живота или когато има 
условия, при което се изисква спиране на работа, изпълн^^^|федписанията на контролните 
органи на ЗБУТ.



Образец

Е ксперт ВиК част -  пряко участва и контролира 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 специажзираното звена на едно работно място, като след приключването им 
звеното се премества на следващото. Експертът по ВиК част е пряко подчинен на техническият 
ръководител.

Чрез подробното разпределение на човеппсите 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 взаимозаменяемост и обезпечаване на необходимите специалисти на всяко място и 
във всеки момент. Посочен е подходящ и съобразен със спецификата на дейностите на 
Възложителя начин за вътрепшофирмена 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. Ръководно-експертен екип:
1 Технически

ръководител
Същият ще бъде 
назначен на 
трудов договор

инж. Благой
Петров
Наков

Виеше магистър строителен инженер спец. ПГС № диплома
10108/28.07.1973Г от ВИАС София
Опит: ДК№1 гр. Софияот21.10.1974г 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 -1 1  години:

2 Координатор по 
ЗБУТ
Същият ще бъде 
назначен на 
трудов договор

Георги
Минков
Христов

Диплома ср.образоваиие №881-02/17.06.2013г. СОУ
"Св.Кл.Охридски" гр,Аксаково, Варна
Удостоверение №696-13/26.05.2016г. за Координатор БЗ от
ЦПО към ДЕЙЗА КОНСУЛТ ЕООД Варна 
Координатор по Безопасност и здраве от 2016г

3 Контрольор по 
качество в 
строителството
Същият ще бъде 
назначен на 
трудов договор

Алекси
Георгиев
Алексиев

Строителен техник дипл.№ 1141-048/24.06.2009г. от ПГ по 
стр., арх. и геодезия "В.Левски" гр. Варна, СВИДЕТЕЛСТВО за 
професионална квалификация № 779-085/13.10.20Юг професия 
Строителен техник 
Трудова книжка № 103/15.04.20Юг.
Сертификат №599/166/08.12.2012г. за Контрол качество от ЦПО 
ЕТ Електра - Петър Петров - гр.Аксаково, Варна 
Опит като отговорник контрол по качеството от 2012г

4 Експерт ВиК 
част
Същият ще бъде 
назначен на 
граждански 
договор

Инж.
Антония
Недялкова
Вълчева

Виеше магистър ВиК, диплома за виеше образование № 
009340 от дата 02.07.1987г. Опит като Експерт ВиК- 22 години



Образец

5.К00РДИНАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТАЖООРДИНАЦИЯ 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 Възлолсителя и представители на Изпълнителя 
/техническият ръководител, контрольорът по качеството, отговорникът по ЗБУТ, експертът по 
ВиК част на обекта/.

Ще се осъществяват регламентирани срещи между представителите на Възложителя от 
една страна и Техническия ръководител и горепосочените отговорнихщ и експерта 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 се на 
срещите да се отчита строителството за изтеклия оперативен период, ще се извършва 
планиране за следващия оперативен период и ще се набелязват коригирапщ действия при 
необходимост от такива.
Изпълнителят ще изгради и реализира процедура за ефективна комуникация с Възложителя 
във връзка с:

>  договорни въпроси;
>  контрол на напредъка;
>  справки и придвижване на заповеди;
>  контрол върху документацията;
>  процедури по одобряване;
>  инспекции;
>  проследяване 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 Възложителя и 
другите заинтересовани инстанции.

6.МЕРКИЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

"К онтролът на качеството” представлява цялостна система от оперативни методи и 
дейности, чиято цел е да се осигури качество на изпълняваните строителни работи и същата 
включва обединението на някож о взаимосвързани етапа:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

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;
Изпълнението на СМР е в синхрон с технологичната последователност и в сроковете, 
определени в линейния график;
Прилагат се мерки за опазване на околната среда през времетраенето на строително- 
монтажните работи;
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;
Провежда се ежедневен Инструктаж по ЗБУТ на участниците в СМР;
Осигурява се строителна механизация в добро техническо състояние -  техническо 
оборудване, строителна техника и подръчни строителни инструменти, необходими за 
обезпечаване предмета на поръчката;



Изпълнителят се задължава да използвЬчма^фиали с технически спецификации, 
съответствапщ 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; EU стандарти— EN; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

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

10. Поддържането на ред и чистота на строителните площадки;

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.

Образец

Контрол на изпълнението на СМР

Всички предвидени СМР ще се извършват 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. I

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

Всеки приключен вид работа, подлежаща на закриване, ще бъде одобрявана ш \  
представител на Възложителя и едва след това ще се преминава към следващото СМР^в\

()



строителния процес. За проверката и съответното 
необходимите документи.

Образец

;обрение на качеството ще се съставят

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.
•  Работепщте 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. Осигуряване на безопасност при провеждане на технологическите процеси
3.1. Осигуряване безопасни продукти, материали и вещества от доставчика.
3.2. Осигуряване безопасно устройство и ред на работното място (площадка).
3.3. Осигуряване на безопасност при работа с оборудването (инструкции за безопасност).
3.4. Осигуряване безопасност при работата на вътрешен транспорт.
3.6. Осигуряване безопасност при товаро-разтоварните работи.
3.7, 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 за 
колективна защита.
6.1 Осигуряване на подходяпщ средства за колективна защита:
7. Осигуряване на ефективни лични предпазни средства

7. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТИТЕ

"УНИПУЛ ВАРНА” ЕООД притежава сертификат по опазване на околната среда IS( 
14001:2015 и е поел съответните ангажименти в сферата на опазване на околната 
Участникът ще следва специално разработен план за управление на околната среда, който^ 
основава на следните принципни положения:

• Устойчиво развитие на природните дадености;



Предотвратяване и намаляване на риска зa^^feeIIIкoтo здраве;
Прозрачност в процеса на вземане на решение в областта на околната среда; 
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.

Образец

Действия през мобилизационния период
^  Нашата фирма ще разработи подробна оцешса 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 упълномощено 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 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.

^  Ще организираме редовното транспортиране на пълните контейнери в съществуващото 
депо за битови отпадъци. Ще бъде забранено изгарянето на обекта на всякакви твърди 
битови отпадъци. Теренът ще се поддържа чист и подреден.
Водепщят 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 
извършва с автотранспорт с покривала на товарните платформи (фини мре:



предотвратяващи разпиляването на npaXs  ̂при транспортиране. Товаренето на 
прахообразни отпадъци и материали ще се извършва след предварителното им 
поръсване с вода.
Подреждане, съхранение и употреба на материалите на строителната площадка 
съгласно указанията от информационният 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 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

Генериране
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
Координатор
поЗБУТ

Генериране 
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 
Координатор 
по ЗБУТ

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 СМР на обекта. Стриктен контрол по отношение 
недопускане изхвърлянето на вредни вещества в 
почвите, водите, атмосферата; Ограждане с временна

По време 
на целия 
период на 
изпълнени 
е

Технш 
ръково 
Контрс 
по кач(

Коорд]
поЗБ’Ь

/

юски
дител
)ЛЬОр
з ^ о т о

шатор



Образец

Аспекти на 
околната 

среда
Предприемани мерки Срок/

Период Отговорник

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 
заботниците 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, шум и замърсяване на 
води, както и на околното пространство около обекта.
В съответствие с това, извозването на отпадъците ще 
се извършва с автотранспорт с покривала на 
товарните платформи (фини мрежи), предотвратяващи 
разпиляването на прах при транспортиране.
Товаренето на прахообразни отпадъци и материали ще 
се ювършва 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 съгласно 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 
извършване на такъв вид дейност на основание 
сключен договор.
Транспортирането на разделно събраните отпадъци от 
строителната площадка ще се извършва в опаковки и 
по начин, недопускащ тяхното разхшляване 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 аюуалните 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 
оценяване съответствието на строителните продукти



Образец

Аспекти на 
околната 

среда
Предприемани мерки Срок/

Период Отговорник

(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 
атмосферния 
въздух; 
запрашеност

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, чияго 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 шумово натоварване във вечерните, 
нощните и сутрешните 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 
обпщя шумов фон;

По време 
на целия 
период на 
изпълнени 
е

Технически 
ръководител 
Контрольор 
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;

Образец

• 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 и 
допълнения);
• Закон за защита на шума в околната среда (ДВ. бр. 74/2005г., с изменения и 
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 допълнения);
• 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;

(участникът може да добавя редове и приложения)

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

6. Декларираме, че сме съгласни и приемаме условията в Проекта на договор -  неразделна 
част от документацията за обществената поръчка.

ПРИЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Протокол за оглед на обекта на Възложителя;
2. Линеен график и диаграма на работната ръка;
3 .  _____________________________________________________________________________

(участникът посочва други документи, които прилага към техническото предложение, в
случай че са налице такива)


