I.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обектът е разположен в УПИ XI, кв.74, ПИ 48619.503.400 по КК гр.Царево. Имотът е
Общинска собственост, с отреждане за спортен комплекс и площ от 37 072кв.м. В границите
на УПИ XI има изграден градски стадион, състоящ се от футболно игрище, открити трибуни,
разположени западно на игрището и едноетажна постройка с предназначение за съблекалня
и санитарни помещения.
Автомобилният и пешеходен достъп до УПИ XI, кв.74, ПИ 48619.503.400 по КК
гр.Царево, община Царево ще се осъществява от съществуваща и изградена улична
инфраструктура на гр.Царево. Имотът граничи с улици на изток и юг. При ситуирането на
сградата не се налага проектиране и изграждане на нова улична инфраструктура.
Новопроектираната сграда е ситуирана в западната част на поземления имот,
непосредствено до съществуващите трибуни на стадиона. Предвидени са два паркинга южно
и северно на сградата, с предвидени места и за инвалиди и автобуси.
Височината на новопроектираната сграда е макс. 10м. Всички помещения и зали са
достъпни и за хора в неравностойно положение.
1. Подробно описание на обекта:
Инвестиционният проект предвижда изграждането на сграда, в която водеща функция
има многофункционалната спортна зала. Залата е с площ от 2921кв.м. и е предвидена за
ледена пързалка, футболно игрище, тенис корт, волейболна и баскетболна площадка и зона
трибуни до кота +3,00 за 799бр. зрители.
Обособени са и следните помещения:
Приемна зала за посетители, в която са разположени кафетерия, санитарни и
подготвителни помещения, свързани с експлоатацията на зоната.
Зала за бойни изкуства; зала за аеробика; зала за фитнес, съблекални с душове и
санитарни помещения, съобразени с капацитета на допълнителните зали за спорт.
Обществената поръчка предвижда изграждането на част от предвидените в целия
инвестиционен проект СМР, а именно: изпълнение на стоманобетонната конструкция,
включваща следните конструктивни елементи: основи, колони, греди и стоманобетонова
плоча над трибуни.
Техническо решение
Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка са в съответствие с
техническото решение на проекта и съгласно приложената количествена сметка към
документацията.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
Контрол на качеството
Изпълнителят трябва да предостави на възложителя професионални строителни
дейности.
С оглед постигане на целите, участникът следва да има внедрени следните системи:
- БДС EN ISO 9001:2008 /БДС EN ISO 9001:2015/ или еквивалент за внедрена система
за управление на качеството или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал.7 от ЗОП с обхват
строителство и/или реконструкции и/или ремонтни работи;
- БДС EN ISO 14001:2004 /БДС EN ISO 14001:2015/ или еквивалент за внедрена
система за управление на околната среда или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал.7 от
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