
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Осъществяване на РСМР на отделение по
хирургия в МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ гр.Севлиево

I.Кратко описание на съществуващо състояние на сградата.

Сградата на МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ гр.Севлиево е построена на два етапа-
през 1946 год. до втори етаж включително и надстроена през 1977 год. Като
болнично заведение се използва и в момента. Сградата е най-старата от болничен
комлекс и е въведена в експлоатация през 1978 година Същата е четири етажна
сграда с полувкопан сутерен. На първи етаж е разположено хирургичното
отделение, което е  и предмет на настоята поръчка. Прозорците на стаите на
хирургично отделение са подменени с РVС с двоен стъклопакет.

Максималният брой лежащо болни в МБАЛ е 150 човека.

ІІ. Техническа описание на поръчката.

Част -1: Стени
1. Зазиждане на отвори в зидария с гипсокартонови преградни стени – двуслойни

на двойна конструкция с топлоизолация
2. Избиване на отвори в зидария ръчно

Част -2 : Подмяна на стара дървена вътрешна дограма с нова от AL
профили

1. Демонтаж на стара дървена дограма /вътрешни врати/.
2.  Доставка и монтаж AL врати вътрешни с размери - съгласно приложената

спесификация за дограмата
3. Изкърпване   около дограма /вътрешно/ с алум.протектор двустранно.

Част – 3: Ремонт санитарни помещения
1. Направа на гипсокартови влагоустойчиви преградни стени – двуслойни  на

двойна конструкция с топлоизолация , вкл. обрамчване за врати – 9 бр.врати
2. Изравнителна цим.замазка.
3. Направа настилка от теракот- неплъзгащ.
4. Направа на фаянсова облицовка стени санитарни помещения/цветове –

пастелни.
5. Направа на окачен таван минералофазерни платна  60/60 – влагоустойчив в

санитарни помещения.
6. Монтаж на противовлажни осветителни тела

Част – 4: Ремонт болнични стаи
1. Изравнителна подова шпакловка .



2. Винилова  подова настилка .
3. Шпакловка стени  с готова смес.
4. Боядисване стени и тавани с антикондезна  противоплесенна боя.
5. Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж  на нови осв.тела ЛОТ 2 х 36 -

20 бр..
6. Демонтаж съществуващи.Доставка и монтаж на панелни радиатори 1400/600 см

Част -5 :Ремонт коридор
1. Изравнителна подова шпакловка .
2. Винилова  подова настилка .
3. Шпакловка стени с готова смес.
4. Облицовка стени с винил
5. Окачен таван растерни минераловатни платна  60/60 .
6. Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж  на нови осв.тела ЛОТ 4х18

– 6 бр..
ІІI. Изисквания към материалите.

1. AL врати:- обикновен профил - съгласно приложената спесификация за
дограмата

2. Гипсокартон влагоустойчив 12,5 мм
3. Гипсокартон  12,5 мм
4. Фаянс за санитарни помещения/цветови – пастелни цветове .
5. Теракот – неплъзгащ съобразен с цвета на фаянса.
6. Минерална вата 10 см.
7. Винил за обл. на стени  за болнични заведения
8. Винилова подова настилка с деб. 7 мм. за коридор и 4 мм за болнични стаи
9. Антикондезна  противоплесенна боя.
10. Панелни радиатори ПП - 22-1400/600 см.
11. Осветителни тела ЛОТ -2х36 , ЛОТ 4х 18 .
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