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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО  ПОДЕЛЕНИЕ -  СТАРА ЗАГОРА 
 

                                                                                    

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Ремонт на покрив и подход за инвалиди в административната сграда  на ТП на 

НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11“ 

 

I.ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Ремонт на покрив и подход 

за инвалиди в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща 

се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11“. 

2. Цел за възлагане на обществената поръчка: Настоящата обществена поръчка е с 

цел ремонт на покрив и подход за инвалиди в административната сграда  на ТП на 

НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11.  

3. Правно основание за възлагане на поръчката: Възложителят прилага публично 

състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществени поръчки. 

4. Място на поръчката – в административната сграда  на ТП на НОИ – Стара Загора, 

находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11 - покрив и подход за инвалиди.  

5. Срок на изпълнение: Срокът на изпълнение на дейностите по ремонта на покрив 

и подход за инвалиди в административната сграда  на ТП на НОИ – Стара Загора, 

находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11. е не повече от 3 (три) месеца 

от датата на сключване на договора. 

6. Обща стойност: Максималната прогнозна стойност на поръчката не може да 

надхвърля сумата от 6 400 (шест хиляди и четиристотин лева) лева без ДДС. 

7. Критерий за оценка офертите: най ниска цена. 

 

8. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение е до три месеца, считано от влизане в 

сила на договора. Реалното изпълнение на работите не може да започне по-рано от 

момента на подписване на двустранен, приемо – предавателен протокол, с който 

Възложителят предава на Изпълнителя сградата (строителната площадка) на ТП на 

НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11, 

подлежаща  на ремонт.  

 

Строително - ремонтните работи /СРР/ ще се изпълняват в условия без прекъсване 

на ежедневната работа в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, 

находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11, за което ще бъде необходимо 

Изпълнителят да представи план график за извършване на строително – ремонтните 

работи, който да бъде одобрен от Възложителя. 

 Строително-ремонтни работи могат да се извършват и през почивните дни след 

предварително представен списък на хората, които ще работят и определено време през 

което ще работят. 

  След приключване на СРР, строителната площадка следва да се почисти до степен 

– нормално използване от клиенти на институцията и служителите на Възложителя. 



2 

6000, гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 44, тел.: +35942615301, факс: +35942615340, StaraZagora@nssi.bg 

2 

ІІ.Изисквания към изпълнението на строително - ремонтните работи. 

1.Качеството на извършваните строително - ремонтните работи (СРР) 

(СРР) следва да бъдат извършени в съответствие с действащите нормативни 

изисквания.  

1.1. Гаранционните срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 

на 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. 

1.2. Материалите, изделията и елементите, които ще бъдат използвани при 

изпълнение на строително - ремонтните работи, трябва да съответстват на изискванията 

по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските 

технически директиви или въвеждащи международни стандарти. 

1.3. За всеки един от материалите, изделията и елементите, които ще бъдат 

предложени на Възложителя, избрания за Изпълнител участник следва да представи 

технически спецификации и/или сертификати. Непредставянето на техническа 

спецификация и/или сертификат е основание съответния материал, изделие или елемент 

да не се съгласува от Възложителя. В този случай Изпълнителят е длъжен да предложи 

друг материал, изделие или елемент, притежаващ съответната спецификация и 

сертификат. 

1.4. За появили се скрити дефекти, установени след извършване на строително - 

ремонтните работи  следва да се предложи срок за отстраняването им, който да не бъде 

по-дълъг от 10 (десет) работни дни. 

1.5. След приключване на строително-ремонтните работи цялата работна площадка 

да се предаде на Възложителя напълно почистена, като се състави приемо-предавателен 

протокол, с който Изпълнителя предава на Възложителя почистената строителна 

площадка. 

2. Приемане на строително - ремонтните работи.  

Строително - ремонтните работи ще се приемат от представители на 

Възложителя, като се изготвят отчетни документи: протоколи за извършените СРР- 

приемо-предавателни протоколи.  

Посочените количества в приложение №1, са в приблизителен максимален размер и 

не могат да бъдат надхвърляни, като при приемане на работата ще бъдат описани реално 

изпълнените количества и заплатени по посочените единични цени в ценовото 

предложение на участника. 

Всички разходи за труд, транспорт, консумативи и други, необходими за 

изпълнение на поръчката са за сметка на Изпълнителя. 

Възложителят може да осъществява контрол, относно качеството на изпълнение на 

настоящия договор по всяко време, без с това да пречи на работата на Изпълнителя.  

3. Всички строително - ремонтни работи по вид, количество  и  месторазположение, 

които следва да се извършат от Изпълнителя, във връзка с изпълнението на обществената 

поръчка, са подробно описани в приложение № 1  към техническите спецификации. 

            4. Изисквания към Изпълнителя: 

4.1. Изпълнителят да е изпълнил поне една подобна поръчка през последните пет 

години/подобна поръчка да се счита предаден обект (построена/ремонтирана сграда, 

построен/ремонтиран паркинг, построено обществено съоръжение). 

 4.2. Всички строително монтажни работи да бъдат изпълнени от правоспособни 

лица при строго спазване на правилата и изискванията на ТБХТ и ЗУСО. 

 4.3. Необходими работници, правоспособен технически ръководител и отговорен 

координатор по безопосност на труда. 

 4.4. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и 

здравето на служителите на НОИ, на своите служители и на трети лица, произтичащи от 
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Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителят упражнява за своя 

сметка функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба №2 от 

22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строително ремонтните работи.  

 4.5. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите инструменти, 

оборудване, механизация, техника и съоръжения за достъп (стълби, вишки, скелета и др.). 

 

            Приложение №1 е неразделна част от настоящите технически спецификации.  

 

При желание от страна на участниците е възможно да се извърши оглед на обекта, 

до два работни дни преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите от: 09:00 часа 

до 16:00 часа след съгласуване с представител на Възложителя. 

  

          Лица за контакти главен експерт/ЧР, г-н Койчо Коев 042/615374 и 0884 195880 и 

младши експерт Росица Шопова 042/615353 и 0885 644977. 

 
 


