ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Технически изисквания
За изпълнение на дейностите по:
“Доставка в гр.Брезово и с.Зелениково на 40 000 литра дизелово
гориво за отопление (маркирано) през отоплителният сезон
2013/2014г.”
А. Основни положения при организацията и изпълнението на поръчката.
Кандидатите трябва да докажат възможността си за обезпечаване на
необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности.
Б. Изисквания за качество
Доставяните количества трябва да отговарят на Българските държавни
стандарти.
Доставките трябва да се придружават със сертификат за качество, протокол от
взети проби от всяка цистерна доставено гориво, отговарящи на БДС.
В. Изисквания за налична механизация и оборудване на изпълнителя.
Кандидатът трябва да притежава необходимото оборудване, което ще допринесе за
своевременното и нормалното изпълнение на предвидените дизелово гориво за
отопление (маркирано).
Г. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд
Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност трябва да се провеждат по
време на изпълнение на дейностите предвидени в обществената поръчка.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Ръководствата на кандидатите са задължени да осигурят необходимото работно
облекло и лични предпазни средства, когато това е необходимо.
2. Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или
преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация се
допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на
безопасност и хигиена на труда.
3. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е
работи, не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за
предотвратяване на авария и то по нареждане на възложителя.
4. Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана.
5. На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора,
да има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.

ІІ. ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
1.
Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се
извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи
пожарогасителни средства.
2.
В случай на пожар, да не се гасят с вода варели с нефт и
нефтопродукти и др.

ІІІ. БХТПО по ВРЕМЕ на ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
При организиране и осъществяване на трудовата дейност при експлоатацията се
изпълняват изискванията на Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
(ДВ,бр.88 от 1999год.), Наредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и
сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр.3 от 2009), нормативните актове
по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно
оборудване, противопожарна охрана и безопасна експлоатация.
Инструкциите по БХТПБ се изработват в обхват и със съдържание, както следва:
1. правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или
управляват трудовите процеси;
2. изискваната правоспособност или квалификация на производствения персонал;
3. изискванията по БХТПБ преди започване, през време и при прекъсване,
преустановяване и завършване на работата;
4. средствата за индивидуална защита, които трябва да се ползват;
5. други изисквания, които се налагат от конкретните условия на работа;
6. условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за
предотвратяване и ликвидиране на аварии и оказване на първа
долекарска помощ при злополука и др.;
Забранява се допускането до работа на лица, които:
1. Не са назначени в съответствие с изискванията ;
2. Не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;
3. Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;
4. Не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло,
обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;
5. Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се
възлага;
6. са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на
друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото
им работно място;
7. са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи
средства;
Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БХТПБ и
подлежат на медицински прегледи по Наредба №3 за задължителните предварителни и
периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987г.)

Работодателят е задължен да осигурява лични предпазни средства в съответствие с
Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ,бр.46 от
2001 г.)

IV. ЕКОЛОГИЯ
Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят
на всички Нормативни актове на законодателството в Р.България в тази област.

