
ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ “ 

гр. София, с. Яна, местност Садината, е-mail: office@spto.bg  

 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ 
За избор на фирма за: „Разработване, визуализация, печат и монтиране на схеми за евакуация, 

отговарящи на изискванията на  Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите 

за пожарна безопасност при експлоатация на обектите” 

 

 

Пълно описание: „Разработване на схеми за евакуация, отговарящи на изискванията на  

Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите за Завод за механично и биологично третиране на отпадъци с 

производство на RDF-гориво.“ Визуализация и печат на разработените схеми. Монтиране на 

готовите схеми.  

 

1. Обща информация за обекта: 

1.1 Завод за МБТ с производство на RDF-гориво 

 Теренът, върху който е изграден заводът, се намира в западната част на площадка 

„Садината“. По-долу е посочена общата площ на сградите и съоръженията, които са изградени 

на площадка „Садината“.  

 Завод за МБТ с производство на РДФ – гориво: 

 Общата площ за Завода за МБТ е 106 204 m².  

 Плътност на застрояване: 22.65 %< 70% 

 Интензитет на застрояване: 0.28<1,8 

 Процент на озеленяване: 28,89%> 25% 

 Коефициент на използваемост: 0,71<0,85 

Застроена площ: 24 050,40м2  

РЗП: 29 694,36м2 

Завод за МБТ с производство на RDF-гориво включва следните сгради: приемна, сграда 

за механично сепариране, за биологично сушене, за производство на РДФ, за съхранение на 

РДФ, СРОВ и подстанция 110/20 KV.  

 

1.2 Степен на пожарна опасност        
 Приемна сграда в завода за МБТ – Сградата е от категория на пожароопасност Д и II 

степен на пожароустойчивост съгласно чл. 31 ал. 1 табл. 4 от Наредба 2 за 

Противопожарните строително-технически норми. 

 Сграда за механична сепарация в завода за МБТ – Сградата е от категория на 

пожароопасност Д и II степен на пожароустойчивост съгласно чл.31 ал 1. Табл. 4 от 

Наредба 2 за Противопожарните строително-технически норми. 

 Сграда за биологично сушене – Сградата е от  II степен на пожароустойчивост  и 

категория “Д” по пожарна опасност съгласно чл. 31 ал. 1 табл. 4 от Наредба 2 за 

Противопожарните строително-технически норми . 

 Сграда за производство на РДФ – Сградата е от  II степен на пожароустойчивост  и 

категория “В” по пожарна опасност съгласно чл. 31 ал 1. табл. 4 от Наредба 2 за 

Противопожарните строително-технически норми.  

 Сграда за съхранение на РДФ - Сградата е от  II степен на пожароустойчивост  и 

категория “В” по пожарна опасност съгласно чл. 31 ал. 1 табл. 4 от Наредба 2 за 

Противопожарните строително-технически норми. 

 Кантар на изход МБТ - Проектирани са от І степен на пожароустойчивост. 

 СРОВ -  Сградата е от  II степен на пожароустойчивост  и категория “Д” по пожарна 

опасност съгласно чл. 31 ал. 1 табл 4 от Наредба 2 за Противопожарните строително-

технически норми.  

 Подземни етажи /брой, характеристика/      няма                              

 Полуподземни етажи /характеристика/       няма 
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   2. Изисквания за същността, съдържанието и особеностите на услугата. Технически 

спецификации. 

   Начинът на изготвяне, съдържанието и визуализацията на схемите  за евакуация следва да 

бъдат изцяло съобразени и отговарящи на  изискванията на Наредба № 8121з-647 от 

01.10.2014 г. и в частност Приложение № 2 на същата. 

 

 2.1. Обем и обхват: 

 Схемите за  евакуация следва да бъдат разработени, визуализирани, изработени /печат/ и 

монтирани на определените за целта места.  

 В офертата си, участникът следва задължително да посочи цена за брой схема за 

евакуация, вида на материала от който ще бъдат изработени, както и размерите на таблата, 

на които готовите схеми ще бъдат  визуализирани. 

 Броят и обема на схемите за  евакуация следва да бъде съобразен с характеристиките на 

всички обекти /сгради, етажи, места/, за които се изискват нормативно такива планове и 

схеми. 

 Схемите- обект на пазарното проучване следва да бъдат: 

-  изработени от  подходящ материал, устойчив на атмосферни влияния, топлина, влага и 

др.; 

- с ясна и видима визуализация, позволяваща използването им по предназначение; 

- отговарящи на изискванията на  Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и 

нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.  

- изготвени съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания 

мащаб във формат не по-малък от А3. 

 

 Участниците в пазарното проучване следва да потвърдят в офертата си, че в случай, че 

бъдат определени за изпълнител ще извършат задължителен  оглед на мястото на изпълнение.  

 Участниците в пазарното проучване следва да потвърдят в офертата си, че в случай, че 

бъдат определени за изпълнител ще изготвят предварителни схеми на формат А4, върху които 

длъжностното лице по здраве и безопасност в предприятието ще маркира (нанесе) място на 

сборен пункт, на ВПК, на ел. табла, на пожарогасители, предназначение на стаите и 

оборудване с повишен риск от пожар, с цел окончателното изготвяне на схеми, съобразно 

площта и вида на помещенията (сградата); 
 
3.Срок за изпълнение:  по предложение на участника 

Участниците в пазарното проучване, следва на предложат срок за изпълнение, който да   

обхваща изпълнението на всички дейности, в  това число:  

 Проектна разработка на „Схеми за евакуация“ на помещенията в завод за МБТ. 

Визуализация. 

 Изработка, доставка и поставяне /монтиране/на всички „Схеми за евакуация“. 

Забележка: Срокът за изпълнение на предмета на пазарното проучване, посочен в офертата на 

кандидата започва за тече от датата на сключване на договор с фирмата, избрана за 

изпълнител. 

 

4. Място на изпълнение: Завод за МБТ, община Столична, с.Яна, местност Садината 

 

5. Срок на валидност на офертата - по предложение на участника, но не по- кратък от 

90 календарни дни 

 

6.  Начин на образуване на цената:  

Участниците в пазарното проучване следва да предложат единична цена за изработка на 

Схема за евакуация, отговаряща изброените в т.2.1 изисквания, както и обща цена за 

изпълнение по предмета на пазарното проучване с включени всички разходи по всички 

дейности, в това число посещение и оглед на мястото на изпълнение и определяне на броя и 

местоположението на схемите за евакуация, проектната им изработка, както и поставянето им 

на определените за целта места. 



 

Забележка: Когато участникът не е регистриран по Закона за данък върху добавената 

стойност / ЗДДС/, не посочва ДДС в предложената от него цена 

    

  7. Участниците да представят в офертата си:  

            - ценово предложение, включващо всички дейности, посочени в обхвата на пазарното 

проучване; 

-  пълно и ясно описание на начина на изпълнение на дейностите, посочени в обхвата 

на пазарното проучване; 

- ясни и конкретни характеристики, точен брой, размери и материал от който ще бъдат 

изработени схемите- обекта на пазарното проучване; 

           - срок на валидност на офертата; 

           - срок на изпълнение, обхващащ дейностите, посочени в обхвата на пазарното 

проучване; 

            - Сведения за участника, съдържащи информация относно: 

    8. Данни на участника: 

1. Официално име на участника: 

2. Фирмени данни:  

- седалище и адрес на управление:   

 

3. Регистрация: 

 В Търговския регистър: 

................................................................  

 Булстат /ЕИК/: ............................................................... 

4.  Адрес за кореспонденция:  

телефон: .............................. факс: ............................................. е-mail: .......................................... 

 

3.  Лице за контакти:  

длъжност.............................................. телефон ................................., факс ...................................... 

е-mail: ............................................. 

 

 

 Преди датата, определена като крайна за подаване на оферти за участие в пазарното 

проучване, фирмите, желаещи да участват в последното могат да извършат 

предварителен оглед на Завод за МБТ с производство на RDF-гориво.  

Посещението и огледът се извършват след  предварително уточнени дата и час с лицето за 

контакт, посочено в пазарното проучване и във времето от 09:00 ч. до 17:30 ч. За 

удостоверяване на извършеното посещение ще бъде издаден документ.  

 

 

Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите Вашето ценово предложение и 

изисканата информация до 16:00 часа на 05.02.2016 г. по е-mail: office@spto.bg  или на адрес: 

гр.София  с.Яна, местност Садината  

 

Лице за контакт: Анна-Мария Личкова, оператор SCADA, 

тел. 0882-211-709, e-mail: health_safety@spto.bg 
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