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УТВЪРЖДАВАМ: ………/П/………… 

 (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

/Радостин Радев – КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ/ 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАСПЕЦИФИКАЦИЯ 

за  

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ В 

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ” - ЕТАП I 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

        Предметът на обществената поръчка, възлагана от община Костенец е „Доставка 

и монтаж на външни подпрозоречни первази в училища и детски градини в община 

Костенец“ - етап I, която включва следните обекти:  

 СУ „Св. Климент Охридски”- гр. Костенец, ул. „Бреза” № 4; 

 ОУ „Константин Костенечки”- с. Костенец, ул. „Инчовица” № 1; 

 ДГ „Радост”- с. Костенец, ул. „Христо Ботев” № 18; 

 ДГ Здравец”- филиал гр. Момин проход, ул. „Радост” № 33; 

 ДГ „Здравец”- гр. Костенец, ул. „Здравец” № 2. 

 

II. ЦЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИЯТА 

 С изпълнението на дейностите в Техническата спецификация се цели да се 

осигури защита на фасадите на петте обекта, които се намират на територията на 

община Костенец. За всички обекти са предприети и изпълнени мерки по енергийна 

ефективност, включващи подмяна на дограмата и поставяне на външна топлоизолация 

по стените. Необходимо е да бъдат монтирани алуминиеви външни подпрозоречни 

первази, за да не се допусне дъждовна вода да попадне върху и зад топлоизолационните 

плоскости, с което ще се предотврати разрушаването на мазилката. 
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III. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ И ОБХВАТ НА МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

 Да се доставят и монтират алуминиеви външни подпрозоречни первази на 

следните пет обекта:  

 СУ „Св. Климент Охридски” – 165 бр., средна ширина 0,34 м., обща 

дължина 356,10 м.; 

 ОУ „Константин Костенечки – 223 бр., средна ширина 0,33 м., обща 

дължина 386,55 м.; 

 ДГ „Радост” – 100 бр., средна ширина 0,27 м., обща дължина 188,13  м.; 

 ДГ „Здравец”, филиал гр. Момин проход – 30 бр., средна ширина 0,17 м., 

обща дължина 26,40 м.; 

 ДГ „Здравец”, гр. Костенец – 90 бр., средна ширина 0,26 м., обща 

дължина 199,66  м.; 

 Всички зададени в спецификацията размери са еталон. Преди началото на 

изпълнението е задължително Изпълнителят да вземе на място на обекта точно всички 

размери, които са необходими за изпълнението на поръчката. При наличие на 

съществени отклонения, Изпълнителя трябва незабавно да информира писмено за това 

Възложителя. 

 Изисквания към монтажа на външните подпрозоречни дъски: 

1. Външните дъски се изпълняват така, че в помещението да не влиза вода, а да 

се оттича пред фасадата. Оттичането на мръсната вода не трябва да замърсява фасадата.  

2. Външните дъски се монтират без да имат напрежение, да имат наклон към 

външната страна минимум 5° и да отстоят от фасадата на минимум 30 мм.  

3. Дъски от метал трябва да имат достатъчна сигурност и да са закрепени с 

неръждаеми крепежни елементи.  

4. Задната част на дъската трябва да е монтирана и скрита за касата. За това е 

необходимо касата да има монтажен профил. Ако това не е възможно от конструктивна 

гледна точка, външната дъска така трябва да се монтира към касата, че да се осигурява 

оттичане на водата навън и недопускане да влиза вода в помещението.  

5. Да се уплътни между връзката на дъската с монтажния профил. 

6. Външните алуминиеви подпрозоречни первази да се захванат допълнително  

и с монтажна пяна на места към бетоновата основа. Фугата между алуминиевия перваз 

и касата на прозореца при монтажа да се уплътни с полиуретанов силикон, цвят бяло. 

7. Външните подпрозоречни дъски трябва да изскачат пред топлоизолацията, за 

да не се допусне попадане на вода върху и зад топлоизолационните плоскости по 

стените на сградите.  
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8. Там, където ширината на подпрозоречната дъска е над 30 см. и няма 

възможност да бъде от алуминиев профил, да бъде предложена метална с PVC 

покритие.  

 При изпълнение на договора, възложен от Община Костенец, Изпълнителят 

трябва да съгласува доставката и монтажните дейности с Възложителя. 

 При изпълнение на монтажа Изпълнителят да се съобрази с техническите 

възможности - пределна дължина на перваза, сглобка на отделните елементи съобразно 

конфигурацията на прозорците. 

 В офертата точно и ясно трябва да се посочат производител, произход и 

търговска марка, технически параметри за устойчивост, антикорозионно покритие, 

товароносимост и брой на равнини на регулиране. 

 Очакваните резултати след изпълнение на монтажа на външните подпрозоречни 

первази и в петте обекта са свързани с предпазване от навлизането на вода и защита на 

фасадата на сградите. 

 

IV.     ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

И ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 Изпълнителят ще има осигурен достъп до обекта. Същият трябва да осигури 

необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите 

и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място 

без достъп на външни лица. 

 Необходимо оборудване, там където няма възможност дъските да се 

монтират от вътрешната страна на сградата. 

 Работното време следва да е съобразено с Кодекса на труда на Република 

България. 

 Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност 

на труда, както на работниците, така и на трети лица. Необходимо е да спазва 

изискванията за опазване на околната среда. 

 Изпълнителят ще ползва ефективно и подходящо оборудване, за да гарантира 

удовлетворяващо качество. 

 Административни дейности, включващи: 

 1) Осигуряване на контрол и качество - Изпълнителят трябва да поддържа 

оперативна система за контрол и качество на монтажните дейности. 

 2) Проверка на доставените материали - Изпълнителят следва да извършва 

проверка относно съответствието на доставените материали, да извършва визуална 
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проверка и осигури съответствието на материалите без дефекти. Материали, които не 

съответстват на изискванията следва да се отстранят от обекта. 

 Материалите трябва да бъдат набавени от утвърдени производители и да са 

придружени със сертификат за качество или Декларация за съответствие. 

Извършването на всички монтажни дейности трябва да отговарят на изискванията на 

действащите нормативни документи и правила за извършване и прием на монтажни 

дейности. 

 Да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на монтажните дейности. 

 На местата, на които и невъзможно монтиране на подпрозоречни дъски 

отвътре, да се монтира фасадно инвентарно скеле, което след монтажа да бъде 

демонтирано. 

 При извършване на монтажните дейности да опазва фасадата на сградите. 

При нанасяне на щети да ги възстанови за своя сметка в рамките на изпълнението на 

възложената дейност. 

 В течение на извършване на монтажни дейности, Изпълнителят трябва да 

почиства и да премахва от обекта всички остатъци от материали и отпадъци в 

съответствие с всички приложими закони. Изпълнителят трябва винаги да оставя 

Обекта почистен и в обезопасено състояние. 

 Да се състави приемо-предавателен протокол след приключване на 

монтажните дейности, като бъдат предадени всички сертификати и декларации на 

вложените материали и бъде определен гаранционният срок за поддръжка. 

 

 


