ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

І. Минимални изисквания към участниците за технически възможности:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата поне две услуги, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка. Под сходни дейности се разбира обследвания на сгради за
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.
1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.
2. Участникът следва да разполага с екип от минимум шестима експерти, както следва:
2.1. Архитект - висше образование, магистърска степен по архитектура; валидно
удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна поименна застраховка
„Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум

5 г.

професионален опит по специалността; участие в обследванията на минимум 2 сгради за
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 15 , ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.
2.2. Строителен инженер - висше образование, магистърска степен, строителен
инженер (ПГС или еквивалент); валидно удостоверение за ППП; валидна поименна
застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г.
професионален опит по специалността; участие в обследванията на минимум 2 сгради за
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 15, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.
2.3. Електроинженер - висше образование, магистърска степен, електроинженер (или
еквивалент); валидно удостоверение за ППП; валидна поименна застраховка „Професионална
отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по
специалността; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от
ЗУТ.
2.4. Инженер в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на сгради и
системи за поддържане на микроклимата в сгради - висше образование, магистърска степен,

отопление, вентилация и климатизация (или еквивалент); валидно удостоверение за пълна
проектантска правоспособност; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност
в проектирането и строителството”; минимум 5 г. опит в инвестиционния процес; участие в
обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите характеристики,
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 , ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.
2.5. Инженер ВиK - висше образование, магистър степен, инженер ВиК; валидно
удостоверение за пълна проектантска правоспособност; валидна поименна застраховка
„Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. опит в
инвестиционния процес; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3
ЗУТ.
2.6. Инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна” включен в списъка, който се изготвя и ежегодно се актуализира от Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране.
Забележка: членовете на екипа на участника не могат да бъдат включени в повече от
една оферта за участие. Ако Възложителят установи, че едни и същи членове на екипа са
предложени в офертите на повече от един участник, Възложителят отстранява всички тези
участници.
3. Изпълнителят трябва да разполага със собствени или наети калибрирани уреди и
инструменти за обследване на строителните конструкции и инсталации, измервателна и
изпитателна апаратура и техника - уреди и инструменти за измерване на осветеност, шум,
електроизмервания и др. или да декларират възможност за използване на строителни и други
специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към
строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.
3.1 Доказва се със:
3.1.1 списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката
/обследване на сгради за установяване на техническите характеристики и изготвяне на
технически паспорти/, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване
на офертата. Списъкът съдържа посочване на стойностите, датите и получателите, както и
доказателство за извършената услуга.

3.1.2. удостоверения за добро изпълнение, съгласно изискването на чл. 51, ал. 1, т. 2б
от ЗОП.
В случай, че участникът в процедурата е обединение на физически и/или юридически
лица, изискването се прилага за обединението като цяло.
3.1.3 Списък на екипа от ключови експерти с информация за притежаваното от тях
образование, заемана позиция в екипа и професионален опит.
3.1.4

Декларация /свободен текст/ за наличие на собствени или наети уреди и

инструменти за извършване на обследване за доказване на конструктивните, якостни и
технически характеристики на сградата или декларация за наемане на строителни и други
специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към
строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
Класирането на участниците ще се извърши по критерия „най-ниска цена“.

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА

„Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл.
176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в
училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална

гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали.

І. Основание
Техническите паспорти на обектите се изготвят в съответствие с изискванията на
действащите нормативни документи – Закон за Устройство на територията и Наредба № 5 от
28 декември 2006 година за техническите паспорти на сградите.
При изготвяне на паспортите на сградите да се обърне внимание на следното:
За съставяне на технически паспорт на съществуваща сграда се извършва обследване
за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3
от ЗУТ.
ІІ. Обследването включва:
1. съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на
техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със
съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;
2. установяване на действителните технически характеристики на строежа по
разделите на част А от техническия паспорт;
3. анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на
съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, действащи
към момента на въвеждането на строежите в експлоатация;
4. разработване на мерки за подобряване състоянието на сградата;

5. съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на
техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните
актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, както и
възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, в т.ч.
оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с действащите към момента на
обследването нормативни актове.
Част А "Основни характеристики на строежа"
1. Идентификационни данни и параметри:
- година на построяване – начало и край на строителството, което дава представа за
използваните материали и вида на конструкцията; извършени промени (строителни и
монтажни дейности) по време на експлоатацията - реконструкция (в т.ч. пристрояване,
надстрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението, година
на извършване на промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените промени:
разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по
време на строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, окончателен доклад по чл.
168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за търпимост на
строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа;
- да се обърне сериозно внимание, ако са правени промени по носещите
конструктивни елементи на сградата - пробиване на отвори в носещи стени и елементи,
укрепване на греди и колони, разрушаване на стени и т.н.;
- да се обърне сериозно внимание на покрива на сградата, недопустимо е изолиране на
покрива, без да е предписан ремонт, укрепването му или пълна подмяна на покривната
конструкция на сградата и връхното покритие;
- опис на наличните документи – инвестиционни проекти, разрешения за строителство,
екзекутивна документация и отклонения от основната проектна документация, разрешения за
ползване/удостоверения за въвеждане в експлоатация – година, удостоверения за търпимост,
други данни в зависимост от вида и предназначение на сградата.
2. Основни обемно планировъчни и функционални показатели:
Застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на етажите, надстроявания,
пристройки и корекции на носещи елементи, корекции на застроените площи и обеми.
Инсталационна и технологична осигуреност на сградата – състояние на инсталации по
водопровод и канализация, Електрически, телефонни, силнотокови и

слаботокови

инсталации, гръмоотводна и всички останали електрически инсталации, отоплителна и

вентилационна инсталация, състояние на котелно и горивно стопанство, състояние на столова
и кухня (ако има такива).
Съоръжения на техническата инфраструктура: местоположение – подземни надземни,
габарити, пропускателни възможности, сервитути и други характерни показатели.
3. Основни технически характеристики
Вид на строителната система, тип на конструкцията, носимоспособност, сеизмична
устойчивост и дълготрайност на строежа, граници (степен) на пожароустойчивост
(огнеустойчивост). Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда – осветеност, качество на
въздуха, санитарно-защитни зони, гранични стойности на шум в околната среда, енергийни
характеристики, коефициенти на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи еталонни и сградни стойности – сравнение. Сертификати – Сертификат за енергийна
ефективност, Сертификат за пожарна безопасност, Други сертификати, паспорти на
техническото оборудване.
Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти"
Резултати от извършени обследвания, необходими мерки за поддържане на
безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки, данни и
характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на
строежа, срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи
на строежа, срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи
на строежа, срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и
елементи на строежа.
Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" относно:
1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди
или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на
елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др. Ако такива
са допуснати до този момент, да се предвиди укрепването и обезопасяването им.
2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която
води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез
надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.
3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и
опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи
предмети от покрива или фасадата и др. Да се обърне особено внимание на безопасността при

провеждане на учебния процес, и в частност на малките ученици – тези от първи до осми
клас.
4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и
системите – да се предвиди специално обезопасяване при провеждане на учебния процес в
класовете от първи до осми клас.
5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на
подвижните платформи, на подемниците и др. - ако има такива, учениците от първи до осми
клас да нямат достъп до тях.
6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност – да
няма такива в училищните сгради, или да бъде изключен достъпът до тях на всички ученици,
като се предвиди самостоятелен вход до тях, недостъпен за всички ученици.
Забележка:

Изискванията

на

Наредба

№

Iз-1971

от

29

октомври

за

строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба
№ Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ, обн. ДВ, бр. 81 от 18 Октомври 2011 г.
са задължителни.
ІІІ. Очаквани резултати
Извършени обследвания за установяване на техническите характеристики и изготвен
технически паспорт на сградата.
ІV. Изискване за представяне на крайният продукт
Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български
език:
1. на хартиен носител – в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра
2. електронна версия на СD – представя 1 бр. диск.
V. Стойност на поръчката
Максималната стойност на поръчката не може да надхвърля –30 090 лева без ДДС.
Забележка: Цената е определена в одобрения списък в сайта на МОН.

