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Т Е Х Н И Ч Е С К О  З А Д А Н И Е   

 
 
 

Възложител: СУ „Иван Вазов“, гр.Вършец  
 
1. Описание на обществената поръчка: Частичен ремонт на сградата на корпус I на 

СУ Иван Вазов, гр.Вършец, включващ следните основни дейности:  
1. Ремонт на кабинет по "Труд и техника"; 
2. Ремонт работилница по дървообработване; 
3. Ремонт помещение парно; 
4. Ремонт вход училище; 
5. Ремонт първи етаж; 
6. Ремонт втори етаж;  
7. Ремонт трети етаж; 
8. Ремонт на съществуващи тоалетни на трите етажа; 
9. Ремонт столова; 

         10. Ремонт покрив фитнес; 
 
          2. Обществената поръчка включва: 

1. Изпълнение на строително - монтажни работи за извършване на частичен ремонт 
на сградата на корпус I на СУ Иван Вазов, гр.Вършец. 

2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, 
материали в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на 
технологичните изисквания за влагането им. 

3. Доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа. 
4. Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на 

строежа и въвеждането му в експлоатация. 
5.  Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните 

срокове. 
6.  Всички останали дейности, възложени на изпълнителя, които са необходими за 

изпълнението на предмета на обществената поръчка. 
 

 3. Срокът за изпълнение на СМР. 
 Предмет на поръчката, започва от датата на подписване на договора за строителство 

и продължава до изпълнение на всички строително – монтажни работи, но не по-късно от 
20.12.2018  г. 

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото 
предложение на участника в календарни дни. 

Забележка: Възложителят определя максимален срок за изпълнение на СМР от 60 
(шестдесет) календарни дни. 

Участник, чието предложение за срока на изпълнение не съответства на този, 
посочен в линейния календарен график и не е съобразено с определения от Възложителя 
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максимален срок за изпълнението на поръчката ще бъде отстранен от участие в 
обществената поръчка. 

 
4. Място на извършване: строителството, предмет на настоящата обществена 

поръчка ще се извършва на територията на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, 
сграда на корпус I  на СУ „Иван Вазов“ с административен адрес: гр.Вършец, ул.“Цар 
Иван Асен II“ № 19. 
 
          5. Организация	за	изпълнение	на	поръчката.	
										В	техническото	си	предложение	участникът	трябва	да	посочи	организацията	за	
изпълнение	на	строителството,	която	да	осигури	срочното	и	качествено		изпълнение	
на	строително‐монтажните	работи,	която	са	включва:	

‐	организация	на	работата	на	ключовия	екип;	
‐	разпределят	отговорностите	и	дейностите	между	участниците	в	екипа;	
‐	начини	за	осъществяване	на	комуникацията	с	Възложителя;	
‐	координация	и	съгласуване	на	строително‐монтажните	дейности;	
‐	 други	 организационни	 аспекти,	 които	 са	 необходими	 за	 качественото	 и	

срочно	изпълнение	на	възложените	дейности.	
‐	определяне/дефиниране	на	необходимите	ресурси	за	изпълнението	на	всяка	

дейност	 (материали,	 механизация,	 работници	 и	 др.),	 както	 и	 задълженията	 на	
отговорните	за	изпълнението	лица/служители/експерти;	

‐	 определяне	 на	 конкретни	 мерки	 за	 вътрешен	 контрол	 и	 организация	 на	
работата	на	екипа,	с	които	да	се	гарантира	качествено	изпълнение	на	поръчката.	

‐	 мотивиране/обосновка	 на	 изложената	 организация	 за	 изпълнението	 на	
поръчката.	

 


