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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: «Ремонт на покрива на сградата на НАИМ към БАН 
в гр. София на ул. “Съборна” № 2» 
 
 
1. Количествена сметка 
 
Етап 

 
Наименование 

 
Вид работа 

 
Ед. мярка 

 
Количество 

 
          

І. 
Подготвителни 
работи       

1.   
демонтаж стара хидроизолация горен 
пласт м2 50 

2.   
демонтаж стара хидроизолация долен 
пласт м2 50 

3.   демонтаж на улуци и скоби м 62 
4.   демонтаж на надулучни поли м 62 

5.   
демонтаж на връзката улук-водосточни 
тръби  брой 10 

6.   демонтаж на изгнила дъсчена обшивка м2 50 

7.   
демонтаж стара изолация горен пласт 
около комини м 15 

8.   изчукване на стара мазилка по комини м2 5 
9.   изхвърляне на отпадъци м3 3 

ІІ. 
Ремонтни  
работи       

1.   подсилване на покривни ребра 8/8-10/10 м 40 
2.   направа на дъсчена обшивка м2 50 
3.   монтаж на улуци полукръгли ф125 и скоби м 62 

4.   
възстановяване на връзки улук-
водосточни тръби  брой 10 

5.   
монтаж на надулучни поли  с ширина до 
25 см м 62 

6.   
полагане нова хидроизолация долен 
пласт без посипка м2 50 

7.   
полагане на нова хидроизолация горен 
пласт с посипка м2 280 

8.   вароциментова мазилка по комини м2 5 

9.   
поцинкована ламарина с водокап по горен 
край комини с ширина до 25 см м 3 

10.   
обшивка от поцинкована ламарина при 
долен край комини с ширина до 50 см м 15 

          
 
 
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. 
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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, определен за Изпълнител трябва да изпълнява и/или да отговаря за 
изпълнението и на всички дейности и задължения отнасящи се до Изпълнителя, 
съгласно проекта на договор, приложен към документацията за участие по настоящата 
обществена поръчка. 
 
6. В 7-дневен срок след подписване на договора, Изпълнителят изготвя график за 
изпълнение на работите по договора, като предварително го съгласува с Възложителя – 
директора на НАИМ и лицето упражняващо технически контрол. Така изготвеният 
график се подписва от Изпълнителя и след одобрението му от Възложителя става 
неразделна част от договора.  Графикът съдържа реда и срока за изпълнение на 
отделните видове работи по поръчката. 
 
 
7. Участникът следва да предвиди в своята ценова оферта и 5% непредвидени разходи 
върху общата стойност на строителните работи. Тези непредвидени разходи се 
разглеждат като Опция и включват: 
 
а) разходи 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.  
 
б) разходи за заплащане на нови видове работи, несъдържащи се в количествената 
сметка на Възложителя, които работи се налага да бъдат изпълнени, когато по 
изключение съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1, буква б) от Закона за обществените поръчки 
/ЗОП/ в резултат на непредвидени обстоятелства се налага частична замяна на дейности 
от предмета на поръчка, когато това е в интерес на Възложителя и не води до 
увеличаване стойността на договора. 
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При прилагането на буква а), Възложителят заплаща разходите на Изпълнителя за 
допълнителните количества или видове работи по единичните цени съгласно ценовата 
оферта на Изпълнителя.  
 
При прилагането на буква б), след като бъде извършена частична замяна на дейности от 
предмета на поръчка, и в случай че в ценовата оферта на Изпълнителя няма посочена 
единична цена за новата дейност, която ще се извършва, Възложителят заплаща 
разходите на Изпълнителя по единични цени, формирани при следните показатели на 
ценообразуване, като часовата ставка по т. 1 и процентите по т. 2, 4 и 5 са съгласно 
ценовата оферта на Изпълнителя:  
 

1. Разходи за труд - средна часова ставка: до ………… лв./час съгласно посоченото 
в ценовата оферта на Изпълнителя. 
2. Допълнителни разходи върху труда: до ……….. % съгласно посоченото в 
ценовата оферта на Изпълнителя. 
3. Разход за материали - по Уедрени сметни норми (УСН) или по фактура, като 
стойността по фактурата следва да бъде предварително одобрена от Възложителя. 
4. Допълнителни разходи върху стойността на материалите: до …….. % съгласно 
посоченото в ценовата оферта на Изпълнителя. 
5. Печалба: до ……… % съгласно посоченото в ценовата оферта на Изпълнителя.    

 
Стойностите на предложените показатели на ценообразуване остават непроменени до 
края на изпълнението на договора.  
 
Непредвидените разходи по всяка от буквите а) и б) се разходват само след 
предварителното писмено одобрение на Възложителя, като за целта Възложителят и 
Изпълнителят съставят и подписват протокол за вида, количеството и цените на 
допълнителните или новите видове СМР, които ще бъдат извършвани в съответствие с 
указаното в т. а) и б) по-горе. За случаите по т. б), когато ще се извършват нови видове 
работи, несъдържащи се в количествената сметка на Възложителя, Протоколът съдържа 
и ценови анализ на новите СМР предвидени за извършване, съгласно посочените по-
горе показатели на ценообразуване, който ценови анализ се изготвя от Изпълнителя. 
 
Сумата по непредвидените разходи може да се използува в пълен размер или частично. 
 
Изпълнителят няма право да откаже прилагането на Опцията, в случай че това бъде 
изисквано от Възложителя. 
 
 
ВНИМАНИЕ: Непредвидените разходи не могат да се използуват за възлагане на 
допълнителни или нови видове работи, несъдържащи се в количествената сметка на 
Възложителя. Това може да стане само по изключение, когато в резултат на 
непредвидени обстоятелства се налага частична замяна на дейности от предмета на 
поръчка, съгласно указаното в т. 7, буква б).   
 
 
8. Представянето на техническа и ценова оферта задължава участника да приеме 
напълно всички изисквания и условия, посочени в поканата за участие, при спазване на 
Закона за обществените поръчки. 


