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

училище", модул „Подобряване на училищната среда" за обект:

база в

ПГАСГ "Арх.Камен

Петков" гр. Пловдив
I. 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.
II. 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

на строежа

по

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;
2. установяване* на действителните

технически

характеристики

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 нормативнтиТег аюрове, 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 екс11. i(кпацм я. както^Рк
възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. £\от ЗУТ, в т.ч.
оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с д(
обследването нормативни актове.
Част А "Основни характеристики на строежа и

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 З У Т 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. Осцовни 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

инсталации, гръмоотводна и всички останали електрически

и

слаботокови

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

I/
Вид на строителната система, тип на конструкцията, носимоспособност, сеизмична
устойчивост

и

дълготрайност

на

строежа,

граници

(степен)

на

пожароустойчирост

(огнеустойчивост). Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда - осветеност, качество на
въздуха, санитарно-защитни зони, гранични стойности на шум в околната среда, енергийни

'IT

к
еталонни
и
сградни
стойностина - топлопреминаване
сравнение. Сертификати
- Сертификат
енергийнахарактеристики, коефициенти
на сградните
ограждащиза елементи

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

№

1з-1971

от

29

октомври

за

строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба
X " \
№ 1з-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 2QJ1 г«
са задължителни.

III. Очаквани резултати
Извършени обследвания за установяване на техническите характеристики и изготвен
технически"паспорт на сградата.

IV. 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 CD - представя 1 бр. диск.

V. Стойност на поръчката
Максималната стойност на поръчката не може да надхвърля - 16690 лева без ДДС

за

архитектурно заснемане и изготвяне на технически паспорт на сградата общо.

VI. Начин на плащане
Възложителят превежда на изпълнителя изцяло сумата в размер на пълната стойност
на договора с ДДС,

срещу представяне от изпълнителя на обезпечение под формата на

банкова гаранция за авансово плащане в полза на училището, със срок на валидност не порано от 30.06.2015 г. ,и представена фактура. Освобождаването на дължимите суми за
изпълнени и .рриети дейности по договора, ще се извършва в срок до 10 (десет) календарни
дни след представяне от страна на изпълнителя на регистриран технически паспорт или
доклад за обследване (в случаите по чл. 1, ал. 2 от проекта на договора) и представяне на
фактура. Възложитеялт дължи плащане само за действително извършените от изпълнителя
дейности. В случаите по чл.1,ал.2 от проекта на договора, окончателното плащане се
извършва в срок до 10 каледнадрни дни след одобряване на представения по чл.1, ал.1, т.1 от
договора Доклад от обследването от Възложителя.

