ОБЩИНА БОТЕВГРАД
2140 Ботевград, пл.”Освобождение” 13, тел:(0723) 66608, факс:(0723) 66635, e-mail: admin@botevgrad.org

ОДОБРЯВАМ:
КМЕТ:..............(П)*........................
/Иван Гавалюгов/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За ремонтни дейности на
ОБЕКТ: "Ремонт на тротоар по ул. "Зелинград" в участък между ул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Хан
Аспарух", гр. Ботевград

I. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните
качества на настилката по тротоарите на ул. "Зелинград", с оглед осигуряване условия за
безопасност, комфорт и добро водоотводняване на разглеждания участък .
ІІ. СЪСТОЯНИЕ
1. Местоположение:
Улица "Зелинград" е част от урбанизираната територия на гр. Ботевград, ремонт ще се
извърши в участъка между ул."Патриарх Евтимий" и ул."Хан Аспарух".
2. Съществуващо положение:
На улица "Зелинград" има изградена тротоарна настилка по двата прилежащи тротоара.
Същата е компрометирана, установено е множество деформации, напукани и липсващи
плочи.
III. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ
Предвидено е да се изпълни цялостна подмяна тротоарната настилка с нова :
 Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка и бордюри;
 Монтаж на нови бетонови бордюри на бетонова основа;
 Изкоп на съществуваща и направа на нова основа от НСТК 0 ÷ 45 мм;
 Настилка от тротоарни плочи 40/40/5 на циментопясъчен разтвор
 Доставка и монтаж на бетонови бордюри 25/18/50см и 6/8/50
 Направа понижение на бордюри съгласно Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за
изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;
 Възстановяване на нарушено асфалтово покритие в следствие от извършените
СМР: запечатване фугата между пътното платно и новите бордюри с
асфалтобетонова смес с деб 4 см, вкл. всички свързани с това разходи.
При извършване на строително монтажните работи да се спазват изискванията на ПИПСМР.
При извършване на строително монтажните работи да се спазват изискванията на действащите
нормативни документи за безопасност и здраве при работа.

Страница 1

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
2140 Ботевград, пл.”Освобождение” 13, тел:(0723) 66608, факс:(0723) 66635, e-mail: admin@botevgrad.org

IV. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Основните видове работи по изпълнението на договора със съответните количества са
описани, както следва:

№

НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР

Ед.
мярка

Количество

1

2

3

4

1
2

Рязане на асфалтова настилка
Демонтаж на съществуващи бордюри
Демонтаж на съществуваща настилка по тротоар със
сортиране на здрави плочки
Извозване на стари бордюри и счупени плочки до депо
указано от възложителя до 3 км.
Изкоп с багер на транспорт
Извозване на земни маси на депо указано от възложителя до
3 км.

м
м

564
564

м²

912

м³

92

м³

45

м³

45

3
4
5
6
7

Доставка, полагане и уплътняване на насип за подложка от
нефракционен материал 0/45 с дебелина до 15 см.

м³

160

8

Доставка и монтаж на бетонови бордюри 25/18/50см. върху
бетонова основа и всички свързани с това разходи

м

564

9

Доставка и полагане тротоарни плочи 40/40/5 на
циментопясъчен разтвор с дебелина 4см. и всички свързани с
това разходи

м²

1146.3

10

Доставка и полагане градински бетонов бордюр 6/8/50 см на
бетонова основа и всички свързани с това разходи

м

158.6

Запечатване фугата между пътното платно и новите бордюри
11 с асфалтобетонова смес с деб. 4 см, вкл. Уплътняване,
пастиране и всички свързани с това разходи.

м²

72

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, следва да отговарят на следните
изисквания:
1.
Влаганите материали да съответстват на изискванията на Наредбата за съществените
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти,
придружени със Сертификат за съответствие на вложени материали.
2.
Изпълнителят следва да притежава Удостоверение от Камара на строителите в
България съответстваща на групата и категорията на строежа/обекта.
3.
Изпълнителят следва да спазва минималния гаранционен срок за извършване на
СМР/СРР, който да е не по - кратък от посочения в Наредба №2/2003г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
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4. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за
здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи.
5.
При сключване на Договор за изпълнение на поръчката, ще се сключи допълнително
споразумение между страните по чл. 18 от ЗЗБУТ.
6.
При извършване на СМР/СРР да опазва подземната и надземната техническа
инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в
рамките на изпълнението на възложената дейност.
VІ.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Срещу плащането от страна на Възложителя Изпълнителят се задължава:
 Да извършва експедитивно и без забавяне и да завърши СМР/СРР предмет на
поръчката;
 да извърши и завърши СМР с дължимото усърдие и по добър и подобаващ начин така,
че те да задоволят предназначението, за което са били проектирани и построени;
 да изпълни СМР така, че да спази всички приложими Закони и така, че да осигури, че
СМР, когато бъдат завършени, ще съответстват с тези Закони;
 да осигури цялата работна сила и всичкото строително оборудване, които са
необходими за извършването на СМР;
 да използва нови и подходящи материали за СМР, които да не са вредни или опасни за
здравето или за здравината на Обекта или на СМР.
2.

В течение на извършване на СМР, Изпълнителят трябва да почиства и да премахва от
обекта всички остатъци от материали и отпадъци в съответствие с всички приложими Закони
и при завършването на СМР следва да премахне строителното оборудване. Изпълнителят
трябва винаги да оставя Обекта и СМР почистени и в обезопасено състояние.

3.

При изпълнение на СМР предмет на поръчката Изпълнителят следва стриктно да
спазва изискванията на ПИПСМР и технологичните изисквания на производителите
относно влаганите строителни материали.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

От самото начало и до завършването на работата на обекта, Изпълнителят ще носи
отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си
работа, материали и оборудване.
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или
държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или
вреди вследствие на работата му.
Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на
Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на
Изпълнителя.
Изпълнителят ще възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите
действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху
собственост, в резултат на работата по възложения Договор, Изпълнителят ще носи
отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове.
Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши
нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените
подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла
на тези спецификации.
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да
предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на пътя сгради и
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пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален
пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.
7.
Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и
Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в
следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или
устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да
упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички
инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.

Изготвил: …………(П)*…..……..
инж. М. Тодорин - Гл. експерт „ИК и КВ“
Съгласувал: …………(П)*…..……..
инж. Ст. Атанасов - Н-к отдел „И и КС“

*Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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