
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
във връзка с покана за участие в пазарни консултации за: 

„Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за: 
Обособена позиция № 1 „Определяне стойността на разходите за: „Изграждане на 

детска площадка в централна градска част на гр. Суворово“ 
 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
Предмет на пазарните консултации – „Определяне стойността на разходите 

за строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1 „Определяне стойността 
на разходите за: „Изграждане на детска площадка в централна градска част на гр. 
Суворово“. 

 
2. Кратко описание на дейностите за Обособена позиция № 1 „Определяне 

стойността на разходите за: „Изграждане на детска площадка в централна градска 
част на гр. Суворово“:  

 
Предвижда се изграждане на детска площадка, включваща подготвителни работи 
/разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на 
транспорт, превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване/, полагане на 
ударопоглъщаща настилка от синтетични продукти /механизиран изкоп, ръчен изкоп за 
подравняване, прехвърляне на земни почви  до 3м хоризонтално, натоварване на земни 
почви на камион, доставка и полагане на трошен камък под бетонова плоча за 
каучукова  настилка  / d=0-25mm / - 15см, доставка и полагане на бетон С 12/15 
включително транспорт, доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф6,5 за 
бетонова плоча под каучукова настилка, доставка материали и направа на пердашена 
циментова замазка по подове 2 см., доставка и полагане ударопоглъщаща настилка - 
съгл. Наредба 1, чл. 52,ал.(1) и ал. (2), доставка и полагане на бетонови бордюри с 
размер 8/16/50 см. - на бетонова основа/, оборудване /оставка и монтаж на вход/изход 
(порта), широчина 1м, доставка и монтаж на ограда, модел "Натура" или еквивалент с 
Н=100 см., вкл. всички свързани с това разходи, доставка и монтаж на информационна 
табела модел „Слънце” или еквивалент, доставка и монтаж на единична пейка с пергола 
(Модел 522 на Импресия)  или еквивалент, доставка и монтаж на двойна пейка с 
пергола (Модел Оптима на Импресия)  или еквивалент, доставка и монтаж на 
комбинирано детско съоръжение (Модел Т12 на Импресия)  или еквивалент, доставка и 
монтаж на единична пейка, доставка и монтаж на кошчета за отпадъци/, монтаж на 
детски съоръжения за игра от 3-12 години /детска люлка махало, модел Л 04-С или 
еквивалент, детска пързалка, модел КМТ14-1  или еквивалент, детска беседка с маса и 
пейки, модел Б02 или еквивалент, игра модел ИГ 3 - "Оптическа илюзия" или 
еквивалент ( достъпно за деца с увреждания) или еквивалент, детска въртележка, модел 
Е12 или еквивалент, детска люлка, модел А01-7 или еквивалент/ и оформяне на околно 
пространство /направа на подходи- достъпно за деца с увреждания , направа на 
временен подход за механизация и възстановяване на засегнатите площи след 
демонтажа му/. 
 

3. 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:  
 Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г.  



 Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 
неговото прилагане; 

 Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по 
неговото прилагане; 

 Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи; 

 Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

 Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството;  

 Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

 Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване; 

 Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали; 
 

4. Материали и заводско произведени елементи 
При формирането на единичните цени следва да се има в 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 се доставят трябва да отговарят на изискванията на Наредба 
РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 
строежите на Република България (издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г., в сила от 01.03.2015 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. 
 

5. 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. 

 
II. Начин на формиране на предлаганата цена. 
Предложените цени да бъдат в български лева (BGN), попълнени в образеца.  
 
III. Срок на валидност на офертата. 
Срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 

крайната дата за подаване на оферти. 
 
IV. Критерий за определяне стойността на разхода за строително-

монтажни работи: най – ниска предложена цена. 
 



V. Подаване на оферта.  
1. При изготвяне на офертата (включваща ценово предложение), всеки 

участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. 
2. До изтичането на срока за подаване на офертите (включващи ценово 

предложение) всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.  
3. Офертата (включваща ценово предложение) се представя подписана, 

подпечатана 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 Суворово, Деловодство 
гр. Суворово, пл. „Независимост“ № 1 
ПК: 9170 
Тел.: 05153/ 25 50 
Факс: 05153/ 25 50 
e-mail: eu_suvorovo@abv.bg 

 
Срок за получаване на оферти: 16.11.2018 г. до 17:00 часа 
 

4. Оферти (включващи ценово предложение), които са получени при Възложителя 
до определения от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Оферти 
(включващи ценово предложение), получени при Възложителя след изтичане на 
крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане.  

5. 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. 

 
 
Приложение към настоящата Техническа спецификация – КС за предвидените 

строително – монтажни дейности.  


