Техническа спецификация
1.Предмет на настоящата поръчка
„Упражняването на авторски надзор от проектантите по време на строителство, за обектите
по проект: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в
град Годеч: ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; ул. Георги
Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“.
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява авторски надзор по
смисъла на ЗУТ в обем и обхват, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в
Република България и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение.
2. Задълженията на проектанта по време на изпълнението на обществената поръчка
ще включват:
 Да следи изпълнението на строежите да бъдат в съответствие с одобрените
инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл.162, ал.3 от ЗУТ.
 Дава предписания за точното спазване на изработения от него инвестиционен
проект, които вписва в заповедната книга. Предписанията са задължителни за
останалите участници в строителството.
 Извършва необходимите дейности – технически контрол върху качеството,
количествена оценка на изпълнението и проверява и подписва Протокол 19,
които следва да се окомплектова с всички изискуеми от разпоредбите на ЗУТ,
Наредбите и договорените условия документи- сертификати на материалите и
изделията, вложени в изпълнението, декларации за съответствие, протоколи от
допълнителни тестове и изпитвания, дневници, заповеди от заповедната книга,
протоколи по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи
по време на строителство.
 Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените
инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при
необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;
 Осигурява възможност на Възложителя да следи процеса на работа и да
съгласува с него предварително всички решения и действия;

 Съгласува

с

Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за

извършване на работи,

водещи до промяна в количествено-стойностните

сметки;
 Извършва експертни дейности и консултации;
 При необходимост изготвя екзекутивната документация на строежа;
 Участва в работата на приемателна комисия за въвеждане на обекта в
експлоатация;
 Оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми,
възникнали в процеса на изграждане на обекта;
 Дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта,
допустими по Закона за устройство на територията.
При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури на обекта на посочената в поканата дата
проектанта изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оторизира и осигури друг свой специалист, който да се яви на
строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор. Изпълнителят, чрез своите
експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се
отзовава на повикванията на Възложителя.
Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР
изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна
документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от
ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на
отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването
на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на
проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.
Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно
одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством
проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че
упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата
минимални изисквания.
 Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя
във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително.

 Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и
актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно
изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
 Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на
изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията
на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на
всички участници в строителството;
 Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при
необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на
строителния надзор и др.;
 Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на
обектите.

