СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “КРАСНА ПОЛЯНА“

1330 гр. София, район ”Красна поляна”, ул.”Освобождение” №25, тел.02 9217237, факс 02 8284883,
www.krasnapoliana.com

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Настоящият документ представлява „технически спецификации” по смисъла на § 2, т.
54 от ДР на ЗОП на обществената поръчка с предмет: „Поддръжка на канализационната
мрежа на територията на кв. „Факултета” в район „Красна поляна” на Столична община”.
КОД 90640000, съгласно Общия терминологичен речник - CPV
1. Дейностите по изпълнение на поръчката обхващат:

-

№

Отстраняване аварии и профилактика на канализационната мрежа в кв. „Факултета”, която не
се обслужва и поддържа от фирма „Софийска вода” ЕАД, включващи:
НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ

1

Отпушване на канали до 50 л. метра

2

Ръчно почистване на канализационни шахти
Изчерпване на отпадни води и тяхното транспортиране
до депа за изхвърляне на 10 куб. цистерна

3
4
5

-

Доставка и монтаж на канализационен капак с пръстен
Профилактика на канализационна система ф.300 и
ф.600

Ед. м.
бр.
бр
курс
бр.
л.м

Прогнозно
количество
за периода на
изпълнение
200
100
75
50
2000

Дейностите, предмет на обществената поръчка се възлагат от възложителя при възникнала
необходимост за извършването им.

2. Срокът за изпълнение на дейностите е до 31.12.2020г.
3. Мястото на изпълнение на поръчката е в кв. „Факултета”, намиращ се на територията на
район „Красна поляна” - СО.
4. Изисквания за изпълнение на поръчката.
4.1. Поръчката следва да бъде изпълнена съгласно техническите спецификации.
4.2. Всички дейности, определени в техническите спецификации, както и тези извън тях, следва да се
изпълняват качествено, и при спазване на всички строително технически и за безопасност на труда
норми.
4.3. При поискване от Възложителя изпълнителя следва да осигури изпълнението на дейностите,
предмет на поръчката, като през почивните и празничните дни, така и при извънредни ситуации на
смени денонощно.
4.4. Вложените материали при извършване предмета на поръчката, включително строителните и
монтажни работи, следва да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти

1

съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти (обн. ДВ, бр.106, 2006г.).
5. Участникът при ценообразуването следва да декларира спазването на минимална цена за труда.
6. Участникът е длъжен сам и за своя сметка за срока на договора да осигурява изискванията на
Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2 от 22 март 2004г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на дейността.
7. Участниците разработват и прилагат към техническото си предложение:
- Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката;
- Мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на поръчката;
- Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на поръчката.
Технически предложения, които не отговарят на минималните изисквания на възложителя ще
бъдат оставени без разглеждане.
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