
Приложение № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКИ   СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

ПРЕДМЕТ: "Извършване на аварийни ремонти в ОУ "Димитър 

Талев"- гр. Пловдив" 

 

І. Общи данни за обекта 
Сградата на ОУ „Димитър Талев“ е масивна, находяща се в гр. Пловдив, 

ул. „Кузман Шапкарев“ № 1. 

ІІ. Технически изисквания при извършване на ремонта. 

1. Преди започване на ремонта, графикът за изпълнение да бъде съгласуван 

с ръководството на училището. 

2. При изпълнението на поръчката да се използват материали, отговарящи 

на българските или европейски стандарти. 

3. Всички видове вложени материали да бъдат придружени с сертификат за 

произхода и качеството им. 

4. Всички видове СРР, изпълнени с материали, не отговарящи на 

изискванията на изискванията и които не са идентични с предложените в 

офертата на участника, няма да бъдат изплатени от възложителя. 

ІІІ. Други изисквания:   

1. Участникът следва да направят оглед на обекта. 

2. При възникнали допълнителни видове СРР, изпълнителят незабавно да 

уведомява инвеститора. Ако е необходимо тяхното наложително 

изпълнение, да се изготвят заменителни таблици, като не се изменя общата 

стойност на ремонта. 

3. Гаранционните срокове на изпълнените СРР не трябва да бъдат по-

малки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. 

 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ Строително-монтажни работи мярка колич. 

 

Авариен ремонт на канализационна система и монтаж на 

спирателна клапа.   

1 
Направа на изкоп над 2 м. дълбочина (ползване на 

механизация). 

м³ 104 

2 Оформяне на изкоп (ръчно). м³ 30 

3 Доставка и монтаж на ревизионна шахта 60/60/80 Х=2 м. бр. 1 

4 Направа на отклонение за присъединяване. бр. 1 

5 Доставка и полагане на пясъчна подложка - 0,50 см. м³ 30 

6 
Доставка, полагане, нивелиране и заустване на PVC 110 UV 

(водостоци и сифони англ. двор). 

м' 75 

7 Направа на отклонение за присъединяване. бр. 6 



 

 

8 Доставка, полагане, нивелиране и заустване на PVC 200 SN 8. м' 55 

9 Направа на отклонение за присъединяване. бр. 9 

10 Доставка и монтаж на ревизионна шахта Ф 1000 Х=2 м. бр. 1 

11 Направа на отклонение за присъединяване. бр. 2 

12 
Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка и 

задаване на ниво за сифони. 

м² 100 

13 Доставка и монтаж на сифони. бр. 2 

14 Доставка и направа на хидроизолационна система. м² 120 

15 

"Подготвителни работи за монтаж на спирателна клапа: 

- доставка и направа на кофраж; 

- доставка и направа на армировка; 

- доставка и наливане на бетон В25 (С20/25); 

- доставка  монтаж PVC 315 SN 4; 

- доставка и монтаж на спирателна клапа Ф 315 

Бр. 1 

16 Обратно засипване. м³ 74 

17 Трамбоване на земна маса. м³ 74 

18 Извозване на земни маси. м³ 30 

19 Контейнер за строителни отпадъци. бр. 2 

 
Авариен ремонт на стрехи и фасади   

1 Механизирана повдигателна техника. маш.см. 3 

2 Премахване на компрометирани участъци по стени. м² 60 

3 
Доставка и полагане мазилка на варо-циментова основа по 

стени. 

м² 60 

4 Доставка и полагане грунд под фасаген. м² 60 

5 Доставка и боядисване с цветен фасаген по стени. м² 60 

6 Премахване на компрометирани участъци по стрехи. м' 40 

7 
Доставка и полагане мазилка на варо-циментова основа по 

стрехи. 

м' 40 

8 Подмазване и укрепване на колона между прозорци. м² 1.2 

9 Доставка и полагане грунд под фасаген. м² 30 

10 Доставка и боядисване с фасаген по стрехи и колона. м² 30 

11 Доставка и монтаж на водосток. м' 1 

12 Почистване и депониране на строит. отпадъци бр. 1 


