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ООББЩЩИИННАА     ББРРААЦЦИИГГООВВОО   
4579 Брацигово ул”.Атанас Кабов” 6 -А техн секретар тел. 03552 2071факс 03552 2105 e-mail:kmet @bratsigovo.bg 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне 

на стойността на разхода за извършване на строително – монтажни работи за 

„Подобряване на спортната инфраструктура на  с.Бяга, Община Брацигово“ 

 

 

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

 1.Предмет на провежданите пазарни консултации – определяне на 

стойността на разхода за строително-монтажните работи, във връзка с кандидатстването 

на Община Брацигово по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - СПОРТ 

„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура” по  Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 год. с „Подобряване на спортната инфраструктура на  с.Бяга, Община 

Брацигово“ 

 2.Кратко описание на дейностите в изпълнение на проект „Подобряване на 

спортната инфраструктура на  с.Бяга, Община Брацигово“ 

 Проектът предвижда изграждане на едно игрище за мини – футбол. Размерът на 

игрището е 40/20 м. По периметъра се предвижда зона за сигурност с ширина 1,50 м по 

дългите страни и 2,00 м по късите страни. Основният достъп до игрището е от запад, в 

съответствие с пътната инфраструктура. Игралното поле е оградено с ограда с височина 

2,00 м. Конструкцията на оградата ще е от метални колове. Конструктивните елементи ще 

бъдат монтирани върху единични фундаменти. Вратите в оградата са с размери 120/200см 

и се отварят навън. За цялото поле е осигурен достъп на линейка за спешна медицинска 

помощ, през двойна врата с размери 300/250см, отваряща се навън.  

 Зоната на игралното поле с тревна настилка е ограничена с градински бордюри.

 Откритата  спортна площадка е в съответствие със съвременните изисквания за 

хигиена и удобства и е съобразена изцяло с нормативната наредба. 

• Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми 

При изпълнение на задълженията си, Изпълнителят следва да съблюдава спазването 

на изискванията на българското законодателство и в частност на:  

• Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 

• Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане; 
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• Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и 

строителни обекти; 

• НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството;  

• Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд на работните места при използване на работното оборудване; 

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали; 

• Наредба № 2 от 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ. 

бр.37/04.05.2004г. с допълнения и изменения); 

• Материали и заводско произведени елементи 

При формирането на единичните цени следва да се има предвид, че всички 

материали, които ще бъдат вложени в строителните работи трябва да са нови, 

неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел. 

Материалите които ще се доставят трябва да отговарят на изискванията на Наредба 

за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти (Приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.; обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 

9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 18 от 2012 г.). 

Материалите, които отговарят на други признати стандарти и които осигуряват в 

достатъчна степен равностойно или по-високо качество от предвиденото в споменатите 

стандарти ще се приемат със съгласието на Възложителя. 

 

• Контрол на качеството 

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с 

процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По 

решение на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да извърши всякакви изпитвания, които 

не са предвидени в настоящата техническа спецификация и ако в резултат на такива 

изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за 

проведените изпитвания са за сметка на изпълнителя. 

 

• Предварителна техническа информация 

Възложителят е предоставил цялата налична информация, която би била 

необходима за изготвянето на офертата на строително-монтажните работи в настоящата 

техническа спецификация. 

 

• Начин на формиране на предлаганата цена. 

Предложените цени да бъдат в български лева (BGN), попълнени в образеца.  

 

 Срок на валидност на офертата. 
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Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайната дата за подаване на оферти. 

 

 Критерий за определяне стойността на разхода за строително-монтажни 

работи: най – ниска предложена цена. 

 Подаване на оферта.  

• При изготвяне на офертата (включваща техническо и ценово предложение), 

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. 

 

• До изтичането на срока за подаване на офертите (включващи техническо и 

ценово предложение) всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.  

 

• Офертата (включващи техническо и ценово предложение) се представя в два 

еднообразни екземпляра на официална бланка на участника, подписани, подпечатани в 

оригинал и един екземпляр на електронен носител в запечатан, непрозрачен плик от 

участника или упълномощен от него представител лично или по поща/куриер с 

препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за 

кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, наименование на 

предмета на пазарните консултации. Офертата трябва да съдържа цялата необходима 

информация, за да бъде оценена. Неразделна част от предлаганата оферта е и КСС, което е 

необходимо да бъде представено на хартиен носител. 

 Адрес за получаване на оферти:  

Община Брацигово, Деловодство 

            ул. „Атанас Кабов" №6 А  

            e-mail: kmet@bratsigovo.bg 

 

Срок за получаване на оферти: 12.07.2018г. до 17:00 часа 

 

• Оферти (включващи техническо и ценово предложение), които са получени при 

Възложтеля до определения от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Оферти 

(включващи техническо и ценово предложение), получени при Възложителя след изтичане 

на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане.  

• Всички документи, които се представят заедно с офертата, следва да 

са оригинали или копия заверени с подпис и мокър печат (заверява се всяка 

страница) от участника, документите на чужд език да бъдат придружени с превод 

на български език и да са в срока на тяхната валидност, когато изрично в тях е 

записан такъв. Офертата и всички документи, изготвени от участника, следва да са 

подписани от лицето, представляващо участника, съгласно удостоверението за 

актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 

Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или 

административен орган от държавата, в която са установени или от изрично 

упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на 

подписите. 


