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Приложение 2. 
 

 
 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОЕКТ С РАБОТНО ЗАГЛАВИЕ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В ДВЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ – С. РУЖИНЦИ И С. БЕЛО ПОЛЕ” ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ XI-492 КВ. 33 ПО ПЛАНА НА С. 

РУЖИНЦИ, ОБЛ. ВИДИН“; 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ IV-292 КВ. 31, ПОПЛАНА НА С. БЕЛО 

ПОЛЕ, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛ. ВИДИН“” 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

 Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/, за Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на 

проект с работно заглавие: „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на 

община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле” по две обособени позиции:  

- Обособена позиция № 1: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XI-492 кв. 33 по плана на с. 

Ружинци, обл. Видин“; 

- Обособена позиция № 2 „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ IV-292 кв. 31, поплана на с. Бело 

поле, община Ружинци, обл. Видин“. 

За отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка - 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -

2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между 

Държавен фонд „Земеделие” и Община Ружинци. 
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ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА, ВКЛЮЧЕНИ В НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 

№ 

 

Вид на дейностите по проекта 

Об.поз. №1:  „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XI-492 кв. 33 

по плана на с. Ружинци, обл. Видин“ 

Об.поз. №2: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ IV-292 кв. 31, 

поплана на с. Бело поле, община Ружинци, обл. Видин“ 

 

Обект:  „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XI-492 кв. 33 по плана на с. Ружинци, обл. 

Видин“ 

Строежът е IV категория, съгласно Разрешение за строеж; 

 Имотът предвиден за изграждане на спортна инфраструктура е с обща площ от 537 кв.м, от 

които новопроектираното спортно съоръжение разположено на площ от 380.00 кв.м. 

Многофункционалното спортно съоржение включва възможност за практикуване на три вида спорт 

– волейбол, баскетбол и футбол на малки врати. Източната граница на съоръжението се дублира със 

съществуваща ограда, която може да се използва за основа на част от новопроектираната ограда на 

игрището.  Проектът предвижда изграждане на висока ограда по целият периметър на спортното 

съоръжение.  

 

Обект:  „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ IV-292 кв. 31, поплана на с. Бело поле, община 

Ружинци, обл. Видин“ 

 Строежът е IV категория, съгласно Разрешение за строеж; 

Имотът предвиден за изграждане на спортна инфраструктура е с обща площ от 1308 кв.м, от които 

640.00 кв.м са зелени площи, а новопроектираното спортно съоръжение е разположено на площ от 

595.00 кв.м. Новопроектираното спортно съоръжение е мултифункционално спортно игрище, което 

включва възможност за практикуване на три вида спорт – волейбол, баскетбол и футбол на малки 
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врати. Предвижда се изграждането на висока ограда по целият периметър на игрището. Проектът 

предвижда използването на саморазливна спортна настилка на акрилна основа – 591.00 м2. 

Настилката се полага на предварително изградена основа от армиран бетон.   

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Изпълнителят е длъжен да изпълни Техническото си предложение, за всички видове СМР, съгласно 

предложената в офертата му последователност и технология на работа. Изпълнението следва да се 

осъществи в пълно съответствие с графика за изпълнение на СМР и срокове, представени с техническата 

оферта. 

 Предметът на обществената поръчка включва освен това изпълнението на следните дейности, които са 

свързани с изпълнението на поръчката и представляват условие, следствие или допълнение към него: 

 Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации 

строителни материали и продукти, не е допустимо да са втора употреба; 

 Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на 

материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа; 

 Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;  

 Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; 

 Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 

 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в 

експлоатация; 

 Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през 

гаранционните срокове;  

Изпълнението на обществената поръчка, следва да е съобразено с изискванията поставени от Възложителя 

за изпълнение на обществената поръчка, приложения и в пълно съответствие с инвестиционния проект.   
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