
Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за обществена поръчка с предмет: Извършване на СМР по проект „Подобряване на 

материалната база за дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Габрово“ 

 

 

ЦЕЛ И ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА   
  

 Целта на настоящата обществена поръчка е подобряване на микроклимата в работните 

помещения по проект „Подобряване на материалната боза на Дом за пълнолетни лица с 

физически увреждания – Габрово“. 

 

Предвидени са : 

 

      1.  Вътрешен ремонт  и боядисване на:  

 етаж 1 – коридор и фоайе  кота  0.00 

 етаж 2 - коридор и фоайе  кота  +2.90 

 стая за персонал - кота -2.70 

 съблекалня за  персонал - кота -2.70 

 коридор баня и тоалетна - кота -2.70 

 баня за персонал - кота -2.70 

 тоалетна за персонал - кота -2.70 

 перално - кота -2.70 

 стая 1,2,3,4,5,6,7 - кота 0.00 

 стая 8,9,10,11,12,13,14 - кота 2,90 

2. Ремонт бани, тоалетни и санитарни помещения кота 0.00 и кота 2.90 

3. Ремонт покрив и фасади 

4. Направа на противообледителна инсталация на покрива 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Изпълнението на СРР следва да се извършва по предварително съгласуван график с 

ръководството на заведението. 

При изпълнението на поръчката Изпълнителят следва да спазва съответните 

нормативни актове, изисквания и правила за извършване на СРР, относими за този тип 

строежи. 

Изпълнителят се задължава да спазва: 

-  мерките за безопасност на строителната площадка. 

- изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на 

труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързвани с ремонтните 

дейности по действащи в страната стандарти. 

 

Бояджийски работи не се допускат при Температура над +30 градуса и под  +5 градуса 

с водоразтворими бои и покрития и под 0 градуса със състави, съдържащи органични 

разтворители. 

При ремонта на стените и таваните да се спазва технологията и времетраенето за 

поставяне и изсъхване на материалите. 

Материалите за бояджийски работи и тяхното съхранение трябва да отговарят на 

действащите стандарти.  

 



 При боядисването да се ползват по реда както следва: 

  Универсален грунд /нанесен с валяк, четки или бояджийски пистолет/ ; 

  Латексов грунд /нанесен с валяк, четки или бояджийски пистолет/ ; 

  Боядисване с боя на латексова основа или с блажна боя с точен фабричен цвят 

по проспект, уточнен допълнително в процеса на работа с възложителя.  

 

При ремонта на битумните керемиди на покрива, да се вземе предвид вида на 

съществуващите керемиди. 

 

 Предвидено е изграждане на кабелно трасе за захранване на нова 

противообледителна инсталация. Нагревателния кабел да се положи по периметъра на 

покрива и в олуците, разпределен в три токови кръга. Да се предвиди монтаж на 

терморегулатор в комплект с датчик за температура и влага, който да регулира работата на 

инсталацията. 

Таблото за противообледителната инсталация трябва да е за вътрешен монтаж. Да се 

представи „СЕ“ сертификат с който се декларира, че съответния продукт отговаря на 

европейските изисквания за безопасност. Да се предвиди заключване на таблото.  

 

За гарантиране качеството на изпълняваните СРР е необходимо всички вложени 

материали да бъдат съвместими помежду си, като се спазват предписанията по техническата 

спецификация на фирмата – производител. 

При изпълнение на договора, Изпълнителят трябва да представи за използваните 

основни строителни продукти/материали и изделия, декларации за експлоатационни 

показатели и/или сертификати. 

 

 Гаранционните срокове за изпълнените СРР трябва да бъдат не по-малки от 

минималните,  определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.  

 

 

Изготвили: 

  /Т. Братова/ 

/Инж. Ст. Иванова/ 

 

 

 

 

 

 


