Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Примерен образец на публична покана
по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г и ПМС 160/2016

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Процедура „Избор на изпълнител с публична покана” с наименование: Доставка и
монтаж на ПВЦ дограма във връзка с изпълнение на Дейност „Осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на
работниците и служителите“, Поддейност „Осигуряване на средства за колективна защита
чрез модернизация на работни помещения на дружеството в гр. Правец“
Предмет на процедурата: Изпълнение на СМР дейности по доставка и монтаж на общо
619,46 кв.м. ПВЦ дограма във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-1.008-1869-C01
„Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран от Оперативна програма
Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА
Изисквания към изпълнението и качеството на СМР дейностите
Изпълнение на СМР дейности по Доставка и монтаж на общо 619,46 кв.м ПВЦ дограма
със следните технически параметри:
 Клас А на ПВЦ профили
 алуминиева капачка (RAL5002 или RAL9007 или еквивалент);
 минимум петкамерна дограма;
 бяла дограма;
 минимум двоен стъклопакет (четири сезона/бяло),
 общо 65 кв.м. отваряема площ, брой прозорци – 66 (Подробно описание се
съдържа в т. IV. от настоящата техническа спецификация).
II. ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
Изпълнението на СМР дейностите е с цел осигуряване на оптимален микроклимат на
работната среда и ще се извърши в следните работни помещения на производствената
база на „ГРИППА“ АД:
1. Помещения в Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Правец, Правешки ханове 1:
 Помещение „ТФУ 1“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма 
43,20 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата  43,20 кв.
м. за 8 бр. прозорци с размери L = 2,98 м, H = 1,80 м, от които 3,58 кв.м. отваряема
площ на 2 от прозорците, по 1,79 кв.м. на прозорец;
 Помещение „Екструдерен участък“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на
ПВЦ дограма  27,60 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ
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дограмата  27,60 кв. м. за 4 бр. прозорци с размери L = 2,98 м, H = 2,30 м, от които
4,56 кв.м. отваряема площ, на 2 от прозорците, по 2,28 кв.м. на прозорец.
 Помещение „Счетоводство“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ
дограма  6 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата 
6,00 кв. м. за 2 бр. прозорци с размери L = 2,10 м, H = 1,42 м, от които 2,70 кв.м.
отваряема площ на двата прозореца, по 1,35 кв.м. на прозорец.
 Помещение „Технически отдел“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ
дограма  6 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата 
6,00 кв. м. за 2 бр. прозорци с размери L = 2,10 м, H = 1,42 м, от които 2,70 кв.м.
отваряема площ на двата прозореца, по 1,35 кв.м. на прозорец;
 Помещение „Отдел Човешки ресурси“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на
ПВЦ дограма  6,70 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ
дограмата  6,70 кв. м. за 1 бр. прозорец с размери L = 2,78 м, H = 1,58 м; 1 бр.
прозорец с размери L = 1,20 м, H = 1,4 м и 1 бр. прозорец с размери L = 1,20 м, H =
0,50 м, от които 3,16 кв.м. отваряема площ на прозорец 2,78 х 1,58 - 1,48 кв.м. и на
прозорец 1,20 х 1,40 - 1,68 кв.м.
2. Помещения в Корпус 2, находящ се на адрес: гр. Правец, Правешки ханове 1:
 Помещение с обща площ 432 кв. м. - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на
ПВЦ дограма  100,64 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ
дограмата  100,64 кв. м., за 10 бр. прозорци с размери L = 4,00 м, H = 1,95 м и 4 бр.
прозорци с размери L = 2,90 м, H = 1,95 м от които 3,83 кв.м. отваряема площ на 1 от
прозорците 4,00 х 1,95 - 1,95 кв.м. и на 1 от прозорците 2,90 х 1,95 – 1,88 кв.м.;
 Помещение с обща площ 240 кв. м. - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на
ПВЦ дограма  61,64 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ
дограмата  61,64 кв. м., за 5 бр. прозорци с размери L = 4,00 м, H = 1,95 м и 4 бр.
прозорци с размери L = 2,90 м, H = 1,95 м от които 3,83 кв.м. отваряема площ на 1 от
прозорците 4,00 х 1,95 - 1,95 кв.м. и на 1 от прозорците 2,90 х 1,95 – 1,88 кв.м.;
 Помещение „Tермоформовъчен участък N 3 –Производствен и складов корпус за
фолиеви опаковки“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма  8
кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата  8,00 кв. м. за 1
бр. прозорец с размери L = 4,00 м, H = 1,96 м., без отваряема площ;
 Помещение „Работилница“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ
дограма  4,78 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата 
4,78 кв. м. за 2 бр. прозорци с размери L = 2,47 м, H = 0,97 м, от които 0,8 кв.м.
отваряема площ на 1 от прозорците.
3. Помещения в Корпус 3 ПЕТ материал, находящ се на адрес: гр. Првавец, ул. „Христо
Ботев“2:
 Помещение „Екструдер Б“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ
дограма  81,30 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата
 81,30 кв. м. за 4 бр. прозорци с размери L = 6,00 м, H = 2,95 м и 1 бр. прозорец с
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размери L = 6,00 м, H = 1,75 м, от които 9,40 кв.м. отваряема площ на 2 от прозорците
6,00 х 2,95, по 2,95 кв.м. на прозорец, и на прозореца 6,00 х 1,75 м - 3,50 кв.м.;
Помещение „ТФМ К“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма 
53,10 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата  53,10 кв.
м. за 3 бр. прозорци с размери L = 6,00 м, H = 2,95 м, от които 7 кв.м. отваряема площ,
на 2 от прозорците, по 3,50 кв.м. на прозорец;
Помещение „Мелница“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ дограма
 17,70 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата  17,70
кв. м. за 1 бр. прозорец с размери L = 6,00 м, H = 2,95 м, от които 3,50 кв.м. отваряема
площ;
Помещение „Инструментален цех“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на
ПВЦ дограма  60,30 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ
дограмата  60,30 кв. м. за 3 бр. прозорци с размери L = 6,00 м, H = 2,95 м и 1 бр.
прозорец с размери L = 6,00 м, H = 1,20 м, от които 7,00 кв.м. отваряема площ на 2 от
прозорците 6,00 х 2,95, по 3,50 кв.м. на прозорец;
Помещение „Шприцове“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ
дограма  88,50 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата
 88,50 кв. м. за 5 бр. прозорци с размери L = 6,00 м, H = 2,95 м, от които 7,00 кв.м.
отваряема площ, на 2 от прозорците, по 3,50 кв.м. на прозорец;
Помещение „Цех за ЦПУ фрези“ - Изпълнение на СМР дейности за поставяне на ПВЦ
дограма  54 кв. м., представляващи текущ ремонт. Обща площ на ПВЦ дограмата 
54,00 кв. м. за 3 бр. прозорци с размери L = 6,00 м, H = 2,95 м, от които 5,90 кв.м.
отваряема площ на 2 от прозорците, по 2,95 кв.м. на прозорец.









III. ОПИСАНИЕ ВИДОВЕТЕ СМР: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Описание на видовете СМР : Количествено-стойностна сметка
Изпълнение на СМР дейности по Доставка и монтаж на общо 619,46 кв.м ПВЦ дограма
№
Наименование
мярка
Количество
2
1. Доставка и монтаж на ПВЦ дограма
м
619,46
IV.ОБЕМ НА ДОСТАВКАТА И ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПВЦ ДОГРАМА
по работни помещения на производствената база на „ГРИППА“ АД:
1. Помещения в Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Правец, Правешки ханове 1:
1.1.

Помещение „ТФУ 1“ – Обща площ на ПВЦ дограмата  43,20 кв. м. за 8 бр.
прозорци с размери L = 2,98 м, H = 1,80 м, от които 3,58 кв.м. отваряема площ на 2
от прозорците, по 1,79 кв.м. на прозорец;
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2 бр.
0,99 м

6 бр.

1,80 м

2,98 м

1,80 м

2,98 м

1.2. Помещение „Екструдерен участък“ - Обща площ на ПВЦ дограмата  27,60 кв. м. за 4
бр. прозорци с размери L = 2,98 м, H = 2,30 м, от които 4,56 кв.м отваряема площ, на 2 от
прозорците, по 2,28 кв.м. на прозорец;
2 бр.
2 бр.
0,99 м
2,30 м

2,98 м

2,30 м

2,98 м

1.3. Помещение „Счетоводство“ - Обща площ на ПВЦ дограмата  6,00 кв. м. за 2 бр.
прозорци с размери L = 2,10 м, H = 1,42 м, от които 2,70 кв.м. отваряема площ на двата
прозореца, по 1,35 кв.м. на прозорец;
2 бр.
0,95 м
1,42 м

2,10 м

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------Проект № BG05M9OP001-1.008-1869-C01 „Подобряване условията на труд в „ГРИППА“ АД“ финансиран
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд . Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи „ГРИППА“АД и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Примерен образец на публична покана
по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г и ПМС 160/2016

1.4. Помещение „Технически отдел“ - Обща площ на ПВЦ дограмата  6,00 кв. м. за 2 бр.
прозорци с размери L = 2,10 м, H = 1,42 м, от които 2,70 кв. м. отваряема площ на двата
прозореца, по 1,35 кв.м на прозорец;
2 бр.
0,95 м
1,42 м

2,10 м
1.5. Помещение „Отдел Човешки ресурси“ - Обща площ на ПВЦ дограмата  6,70 кв. м. за
1 бр. прозорец с размери L = 2,78 м, H = 1,58 м; 1 бр. прозорец с размери L = 1,20 м, H = 1,4 м
и 1 бр. прозорец с размери L = 1,20 м, H = 0,50 м, от които 3,16 кв.м отваряема площ на
прозорец 2,78 х 1,58 - 1,48 кв.м и на прозорец 1,20 х 1,40 - 1,68 кв.м;
1 бр.
1 бр.
1 бр.
0,92м 0,92м 0,94 м
1,20 м
1,58м

1,40 м

1,20 м
0,50 м

2,78 м
2. Помещения в Корпус 2, находящ се на адрес: гр. Правец, Правешки ханове 1:
2.1. Помещение с обща площ 432 кв. м. - Обща площ на ПВЦ дограмата  100,64 кв. м., за
10 бр. прозорци с размери L = 4,00 м, H = 1,95 м и 4 бр. прозорци с размери L = 2,90 м, H =
1,95 м от които 3,83 кв.м отваряема площ на 1 от прозорците 4,00 х 1,95 - 1,95 кв.м и на 1 от
прозорците 2,90 х 1,95 – 1,88 кв.м;
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1 бр.

9 бр.

1,00 м
1,95 м

1,95м

4,00 м

4,00 м

1 бр.
0,97 м

3 бр.

1,95 м

2,90 м

1,95 м

2,90 м

2.2. Помещение с обща площ 240 кв. м. - Обща площ на ПВЦ дограмата  61,64 кв. м., за 5
бр. прозорци с размери L = 4,00 м, H = 1,95 м и 4 бр. прозорци с размери L = 2,90 м, H = 1,95
м от които 3,83 кв.м отваряема площ на 1 от прозорците 4,00 х 1,95 - 1,95 кв.м и на 1 от
прозорците 2,90 х 1,95 – 1,88 кв.м;
1 бр.
3 бр.
0,97 м
1,95 м

2,90 м

1,95 м

2,90 м
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1 бр.

4 бр.

1,00 м
1,95 м

1,95м

4,00 м

4,00 м

2.3. Помещение „Tермоформовъчен участък N 3 – Производствен и складов корпус за
фолиеви опаковки“- Обща площ на ПВЦ дограмата  8,00 кв. м. за 1 бр. прозорец с размери L
= 4,00 м, H = 1,96 м., без отваряема площ;
1 бр.

1,96 м

4,00 м
2.4. Помещение „Работилница“ - Обща площ на ПВЦ дограмата  4,78 кв. м. за 2 бр.
прозорци с размери L = 2,47 м, H = 0,97 м, от които 0,8 кв.м отваряема площ на 1от
прозорците;
1 бр.
1 бр.
0,82 м
0,97 м

0,97 м

2,47 м

0,97 м

2,47 м

3. Помещения в Корпус 3 ПЕТ материал, находящ се на адрес: гр. Првавец, ул.
„Христо Ботев“ 2:
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3.1. Помещение „Екструдер Б“ - Обща площ на ПВЦ дограмата  81,30 кв. м. за 4 бр.
прозорци с размери L = 6,00 м, H = 2,95 м и 1 бр. прозорец с размери L = 6,00 м, H = 1,75 м,
от които 9,40 кв.м отваряема площ на 2 от прозорците 6,00 х 2,95, по 2,95 кв.м на прозорец, и
на прозореца 6,00 х 1,75 м - 3,50 кв.м;
2 бр.
2 бр.
1,00м
1,00м

1,20

2,95м

2,95м

1,75м
6,00 м

6,00 м

1 бр.
1м

1м

1,75м

6,00 м
3.2. Помещение „ТФМ К“ - Обща площ на ПВЦ дограмата  53,10 кв. м. за 3 бр. прозорци
с размери L = 6,00 м, H = 2,95 м, от които 7 кв.м отваряема площ, на 2 от прозорците, по 3,50
кв.м на прозорец;
2 бр.
1 бр.
6,00 м
1,00м
1,00м 1,20м
2,95м

2,95м
1,75м
6,00 м

6,00 м
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3.3. Помещение „Мелница“ - Обща площ на ПВЦ дограмата  17,70 кв. м. за 1 бр. прозорец
с размери L = 6,00 м, H = 2,95 м, от които 3,50 кв.м отваряема площ;
1 бр.
1,00м
1,00м
1,20м
2,95м
1,75м
6,00 м
3.4. Помещение „Инструментален цех“ - Обща площ на ПВЦ дограмата  60,30 кв. м. за 3
бр. прозорци с размери L = 6,00 м, H = 2,95 м и 1 бр. прозорец с размери L = 6,00 м, H = 1,20
м, от които 7,00 кв.м отваряема площ на 2 от прозорците 6,00 х 2,95, по 3,50 кв.м на
прозорец;
2 бр.
1 бр.
1,00м
1,00м
1,20м

1,00м 1,20м
2,95м

2,95м
1,75м
6,00 м
1 бр.

1,75м
6,00 м

1,20м

6,00 м
3.5. Помещение „Шприцове“ - Обща площ на ПВЦ дограмата  88,50 кв. м. за 5 бр.
прозорци с размери L = 6,00 м, H = 2,95 м, от които 7,00 кв.м отваряема площ, на 2 от
прозорците, по 3,50 кв.м на прозорец;
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2 бр.
1,00м

3 бр.
1,00м
1,20м

1,00м 1,20м
2,95м

2,95м
1,75м

1,75м

6,00 м

6,00 м

3.6. Помещение „Цех за ЦПУ фрези“ - Обща площ на ПВЦ дограмата  54,00 кв. м. за 3 бр.
прозорци с размери L = 6,00 м, H = 2,95 м, от които 5,90 кв.м отваряема площ на 2 от
прозорците, по 2,95 кв.м на прозорец;
2 бр.
1 бр.
1,00м
1,00м
1,20м

1,20м
2,95м

2,95м
1,75м
6,00 м

1,75м
6,00 м

V. ОГЛЕД НА ОБЕКТА
1. Всяко заинтересовано лице може да извърши външен оглед на място на обекта на
заложените СМР дейности. Посещението ще организира Цветинка Василева - Ръководител
на проекта (GSM: 0888 680 098) всеки работен ден от 14:00ч. до 16:00 ч. (българско часово
време). Крайният срок за извършване на външни огледи от страна на заинтересованите лица
е дата 20.09.2017 г.
За по-добра организация на огледа всеки потенциален участник изпраща писмено
уведомление (след предварително уточнени дата и точен час за посещение) на E-mail:
sekretar_gripa.s@abv.bg до Иван Манолов – Изпълнителен директор, в което посочва дата и
точен час за посещение на обекта. Посещението се извършва от представител на участника
лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с
пълномощно. При извършването на външен оглед преди подаването на оферти, участниците
поемат ангажимента да изчислят съответните количества на планираната за монтиране ПВЦ
дограма.
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VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННАТА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННАТА
ПОДДРЪЖКА
Срок за гаранционна поддръжка:
Участниците следва да предложат в пълното описание на предмета на поръчката в своята
оферта гаранционен срок не по-кратък от 60 месеца и не по-дълъг от 78 месеца за
монтираната дограма, предмет на настоящата процедура. Гаранционният срок започва да
тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за изпълнен
предмет на процедурата.
Срок за Извънгаранционна поддръжка
Участниците следва да предложат извънгаранционна поддръжка със срок от минимум 5
години след изтичане на гаранционния срок.
VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЪПРОВОЖДАЩА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА:
Изпълнението на предмета на процедурата следва да бъде придружено от следната
техническа документация:
- Приемо-предавателен протокол за извършените СМР дейности, в който се отбелязва че
доставката и монтажът отговарят на качеството и договорената функционалност;
- Протокол за съответствие на изискванията на Възложителя (включващ резултати от
външен оглед за външни дефекти, измерване за количество, изпробване за функциониране,
както и че са извършени довършителните работи след фиксиране на дограмата);
- Количествено стойностна сметка, издадена от Изпълнителя за извършените строителномонтажни работи;
-Техническа документация на български език, от която да са видни оферираните
технически параметри на продукта, заложени в офертата на Изпълнителя и съответстващи на
изискванията на Възложителя съгласно настоящата Техническата спецификация.
- Гаранционна карта;
- Декларация за съответствие на крайния продукт, издадена от Изпълнителя;
- Сертификат или Декларация за съответствие или еквивалентен документ за частите на
монтираната дограма – стъклопакет, обков и профили.
- Сертификат или Декларация за съответствие или еквивалентен документ, удостоверяващ,
че ПВЦ профилът на монтираната дограма е Клас А.
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