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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ПО ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: 
 

Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда, включващи: 

1) Топлоизолация на покрив - доставка и монтаж на покривни термо панели с дебелина 

10 см по метална конструкция на височина 6.00 м (обща площ 758 кв. м.); 

2) Подмяна на дограма - доставка и монтаж на PVC дограма по фасадата на височина 

до 6 м. (обща площ 207,83 кв.м.); 

3) Смяна на осветление – 16 бр. LED осветители с мощност 55 W. 

 

I. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Вид СМР 
Минимални технически и функционални 

характеристики 

1. ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА 

Топлинна изолация на покрива Топлоизолация на покрив чрез доставка и монтаж на 

покривни термо панели с дебелина 10 см. по метална 

конструкция на височина 6.00 м. 

Предвижда се топлоизолация на покрива с площ 720 

кв.м. и 38 кв.м. термопанели за изграждането на нова 

конструкция за термоизолирана врата.  

Обща площ 758 кв. м. 

Коефициент λ≤0,020 W/mK. 

 

2. ПОДМЯНА НА ДОГРАМА  

Подмяна на дограма  Подмяна на дограма чрез доставка и монтаж на PVC 

дограма по фасадата на височина до 6 м.  

Предвижда се подмяна на съществуващата стара 

дограма на сградата с PVC дограма с двоен стъклопакет 

с коефициент на топлопреминаване U=1,40 W/m2K и 

площ 179,83 кв.м. Допълнителна конструкция 28 кв.м, 

за да се затвори входа за вкарване на каменни блокове с 

термоизолирана врата, която да се отваря при вкарване 

на мрамора, след което да се затваря. 

Обща площ 207,83 кв.м. 

3. СМЯНА НА ОСВЕТЛЕНИЕ  

Смяна на осветление  Смяна на осветление чрез доставка и монтаж на 16 бр. 

LED осветители с мощност 55 W 
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III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

  

Всички участници в процедурата трябва да представят в своята оферта срок за изпълнение на 

строително-монтажните работи - по предложение на кандидата, но не по-малък от 60 

(шестдесет) календарни дни и не повече от 240 (двеста и четиридесет) календарни дни от 

сключване на договора и не по-късно от крайния срок на изпълнение на Договора за 

безвъзмездна финансова помощ №  BG16RFOP002-3.001-0626-C01 от 18.08.2017 г. 

 

Мястото за изпълнение на строително-монтажните работи е: с. Илинденци, Главен път "Е - 

79", местност "Горно поле", България. 

 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен срок (срок на гаранционна 

поддръжка) в календарни месеци на:  

 

1. Вложените материали:  

- топлоизолационни панели;  

- PVC дограма (профил + стъклопакет); 

- LED осветителни тела. 

 

Забележка: Участниците не могат да предлагат гаранционен срок за вложените 

материали по-малък от 36 (тридесет и шест) календарни месеца и по-голям от 60 

(шестдесет) календарни месеца, считано от датата на подписване на двустранния 

финален приемо-предавателен протокол. 

 

Кандидати, предложили гаранционни срокове извън посочения диапазон, ще бъдат 

предложени за отстраняване. Предложения, които не съдържат информация за предложен 

гаранционен срок и/или не съдържат информация за предложен гаранционен срок в 

календарни месеци, ще бъдат предложени за отстраняване. 

 

2. Строително-монтажните работи (СМР)  

 

Забележка: Участниците не могат да предлагат гаранционен срок за строително-

монтажните работи по-малък от 60 (шестдесет) календарни месеца и по-голям от 96 

(деветдесет и шест) календарни месеца, считано от датата на подписване на двустранния 

финален приемо-предавателен протокол. 

 

Кандидати, предложили гаранционни срокове извън посочения диапазон, ще бъдат 

предложени за отстраняване. Предложения, които не съдържат информация за предложен 
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гаранционен срок и/или не съдържат информация за предложен гаранционен срок в 

календарни месеци, ще бъдат предложени за отстраняване. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, СЪПРОВОЖДАЩА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Изпълнението на предмета на процедурата следва да бъде придружено от следната техническа 

документация: 

- Техническа документация/паспорти/сертификати/декларации за съответствие или друг 

подобен документ, удостоверяващ, че вложените в СМР материали съответстват по 

технически параметри на техническите спецификации, посочени в офертата на Изпълнителя. 

Документацията следва да е съпроводена с превод на български език, ако не е на български 

език. 

- Констативен протокол за завършено СМР, подписан от Изпълнителя и Възложителя, 

удостоверяващ приключването на СМР. 

- Гаранционни карти.  

 

 

VI.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПРАВАТА НА 

ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА БЕНЕФИЦИЕНТА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

VIII. ДРУГИ 

 

1. Изисквания към качеството 

 

1.1. СМР следва да бъдат изпълнени по видове и обем, съгласно настоящата техническа 

спецификация и документацията за участие. Изпълнителят следва да извърши работата със 

свои средства, труд, материали и механизация. 

 

1.2. Изпълнителят е длъжен да изпълни СМР при спазване на всички изисквания на 

строителите, техническите и технологични правила и нормативи за съответната дейност. 

 

1.3. Влаганите материали и изделия трябва да са висококачествени, отговарящи на 

стандартите и нормативните изисквания, и не трябва да имат дефекти.   
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2. Изисквания към подготвителните работи 

 

Декларация (по образец) от кандидата, че преди извършване на дейностите по СМР ще 

извърши необходимите подготвителни работи - демонтаж на покривни панели, демонтаж на 

остъкление, демонтаж на окомплектовка, демонтаж на осветителни тела, извозване на 

отпадъци в рамките на прогнозната цена, обявена в Публичната покана. 

  

3. Изисквания към процеса на изпълнението  

 

При подаването на своята оферта, участникът трябва да съобрази и декларира, че 

изпълнението на СМР трябва да става по начин, който не нарушава непрекъснатия цикъл на 

дейността на предприятието (попълва се и се подписва декларация по образец). 

 

 

 

Важно! 

Оферти, които не отговарят на минималните изисквания, посочени в настоящата 

Техническа спецификация не подлежат на оценка и ще бъдат отстранявани от участие. 


