
Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ 

 

за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки с предмет: «Цялостна подмяна на съществуващото ламаринено 

покритие с предвиден частичен ремонт на компрометирани дървени покривни 

конструкции на пристройката на сградата на археологическия музей –НАИМ-БАН 

(Буюк джамия), гр. София на ул. “Съборна” № 2» 

 

1. Количествена сметка 

 
Етап 

 
Наименование 

 
Вид работа 

 
Ед. мярка 

 
Количество 

 

          

І. 
Подготвителни 
работи       

1.   Демонтаж стари ламаринени обшивки м2 332 

2.   

Демонтаж компрометирана дъсчена 
обшивка  м2 70 

3.   

Демонтаж компрометирана дървена 
покривна конструкция  м3       0,70 

4.   Фасадно скеле м2 350 

5.   

Натоварване и извозване строителни 
отпадъци на разтоварище м3 8 

ІІ. 
Ремонтни  
работи       

1.   

Направа дървена покривна 
конструкция от бичен иглолистен 
материал м3 0,75 

2.   

Направа дъсчена обшивка с 
нерендосани дъски м2 70 

3.   

Доставка и монтаж покривно 
дифузионно фолио BRAMAC ECOTEC 
или еквивалент  м2 365 

4.   

Доставка и монтаж стартов профил - 
ламарина с полиестерно покритие, 
цвят сив по RAL  м 91 

5.   

Направа покривна обшивка тип 
"Шлебах" (или "Снаплок") - ламарина 
с полиестерно покритие, цвят сив по 
RAL  м2 314 

6.   

Направа обшивка декоративни 
елементи и прозорци купол - 
ламарина с полиестерно покритие, 
цвят сив по RAL  м2 19 

7.   

Доставка и монтаж олук - ламарина с 
полиестерно покритие, цвят кафяв по 
RAL  м 63 

8.   

Доставка и монтаж надолучна пола - 
ламарина с полиестерно покритие, 
цвят сив по RAL м 63 

9.   Доставка и монтаж водосборни бр. 6 



казанчета - ламарина с полиестерно 
покритие, цвят кафяв по RAL  

          

 

2. Срок за изпълнение на поръчката: не повече от 45 календарни дни. 

 

3. Гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи, включително 

вложените материали: не по-малко от 5 години съгласно 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 (обн. - ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.; 

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството). Гаранционният 

срок започва да тече от датата на подписването от Възложителя на приемо-

предавателния протокол за приемане на работата на Изпълнителя и след подписването 

от Възложителя на Протокол за установяване на видовете и количества работи /образец 

19/. 

 

4. При изпълнение на поръчката, Изпълнителят трябва да се съобразява със Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/ и останалата нормативна уредба в Република 

България, отнасяща се до извършване на посочените строително-монтажни работи 

/СМР/, включително да осигурява: а) спазването на условията за здравословни и 

безопасни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд /обн. ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г./ и наредбите към него и б) спазването на 

законовите разпоредби по опазване на околната среда, събиране и изхвърляне на 

отпадъци. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка носи отговорност за 

изпълнение на задълженията по чл. 163, ал. 2 и ал. 3 и чл. 163а, ал. 1 от ЗУТ.  

 

5. Участникът следва да предвиди в своята ценова оферта и 5% непредвидени разходи 

върху общата стойност на строителните работи за заплащане на допълнителни 

количества или видове от предвидените работи съгласно количествената сметка на 

Възложителя, в случай че при изпълнението на поръчката с оглед на нейното пълно и 

цялостно завършване е необходимо влагането на допълнителни количества или видове 

от предвидените работи, надвишаващи първоначално заложените количества или 

видове работи съгласно количествената сметка.  

 

6. При еквивалент на  дифузионно фолио BRAMAC ECOTEC участникът следва да 

приложи в офертата технически спецификации от производителя на фолиото. 

 


