
'УМВАЛ “Царица Йоанна-  ̂
 ИСУЛ" ЕАД София

Д О Г О В О Р

Днес, <..-2015 г. в гр. София, между: Г супа:________)IL

УМБАЛ”Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД със седалище и адрес на управление 
гр. София-1527, район "Оборище", ул."Бяло море"№ 8, тел: 02 9432170, факс: 02 
9432144, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков,дм -  
Изпълнителен директор, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и

ЕТ ’’Васил Иванов Костов” със седалище и адрес на управление гр. София - 
1839, кв. Враждебна, ул.”Четвърта“ № ЗА, тел: 9950338 , факс 0885153111, ЕИК 
104108825; представлявано от Васил Иванов Костов - управител, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № 
РД-03-02/16.01.2015 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ "Царица Йоана- ИСУЛ" 
ЕАД, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2014-0030 се сключи настоящият 
договор за следното:

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
основен ремонт на Клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” 
съгласно приложената документация;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР, подробно описани в 
количествено-стойностна сметка, която е неразделна част и представлява Приложение 
№ 1 от този договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
необходимите условия за извършване на СМР, както и да му заплати извършената 
работа и вложените материали по цените, условията и сроковете, уговорени в този 
договор.

Чл.2.(1) Нововъзникналите и непредвидени работи, които са за сметка на 
непредвидените СМР в офертата, се изпълняват след потвърждаване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мотивирано искане за промяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Мотивите 
задължително се придружават с количествено-стойностна сметка на непредвидените 
СМР и анализни цени, и се утвърждават от изпълнителния директор;

показатели за непредвидени СМР:
• Средна часова ставка -3 .1 0  лв./ч/час;
• Допълнително разходи за труд -  72 %;
• Допълнително разходи за транспорт и механизация -  10 %;
• Доставно-складови разходи за материали -  3 %;
• Печалба -  5 %.
• Цена на материали -  публично известна
• Количество на преки разходи за труд, материали и механизация съгласно УСН.

II. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл.3(1) Осигуряването на строителните материали и всичко друго, необходимо за 
извършването на СМР, са за сметка и са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако Еложените материали не са с
нужното качестно и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4)Необходимите за СМР електро, водо и топлозахранване се осигуряват от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

(2)Непредвидените СМР са до 15% до края на обекта. Ценообразуващи



III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4(1) За извършване на СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде 
строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е Протокол и осигури достъпа до нея.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя началник отдел СПС, който ще провежда 
постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за 
изпълнение писмено в „Дневник на обекта” двустранно подписани.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за технически ръководител на обекта

/вписват се трите имена на лицето, и телефон за контакт/;
Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър 

стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните 
правила и нормативи за съответната дейност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали,предварително 
съгласувани с началник отдел СПС, както и да извършва качествено СМР в 
съответствие с ПИПСМР.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с 
извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на 
труда при изпълнението на СМР.

(4) Всички санкции, наложени от общинските и държавни органи във връзка със 
СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6. Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на 
този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира Инвеститорския контрол 
писмено в „Дневника на обекта”. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички 
зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

IV. КОНТРОЛ

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по 
изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 4, ал. 2, стига да не 
възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен 
ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено 
изменение на поръчката.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от 110 /сто 
и десет/ календарни дни от датата, на която му е предадена строителната площадка по 
реда на Чл.4(1).

(2) Приемането на извършените СМР се извършва с подписването на двустранен 
протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба 
№3/31,07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При възникването на непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 
тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е 
уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от 
неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа 
то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече 
от 10 (десет) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като 
писмено уведоми за това другата страна.

Чл.9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме отделни видове работи, 
ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като 
той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.



VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 10.(1) Общата цена на договорените СМР без непредвидените разходи, 
определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този 
договор, е в размер на 332 871.56 /триста тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет 
и един лв., 0.56 ст. / лв. без ДДС или 399 445.87 /триста деветдесет и девет хиляди 
четиристотин четиридесет и пет лв., 0.87 ст. /лв. с ДДС.

(2) Общата цена на договорените СМР заедно с непредвидените разходи, 
посочени в чл. 2, определена съгласно количествено-стойностната сметка - 
Приложение № 1 към този договор, е в размер на 382 802.30 /триста осемдесет и две 
хиляди осемстотин и два лв., 0.30 ст. /лв. без ДДС или 459 362.77 /четиристотин 
петдесет и девет хиляди триста шестдесет и два лв., 0.77 ст. / лв. с ДДС.

(3) Заплащането ще се извърши както следва:
- 90 % - доплащане съгласно чл. 10, ал.1, от сумата с ДДС, с междинни 

плащания.
- 10 % - до един месец след подписване на сертификат за приемане на обекта.

(4) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, 
включително и вложените материали, извършените работи и разходите за труд, 
механизация и други от подобен характер, включително и печалбата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Цената на Допълнително възложените непредвидени СМР се доказва чрез 
анализни цени по реда на чл.2 и след завършването на всеки междинен етап от ремонта 
по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Заплащането допълнително възложените непредвидени СМР ще се извършва 
поетапно по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път до 7 дни след подписване на 
двустранния протокол за реално изпълнени СМР, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG56BPBI79401067700001; BIC: BPBIBGSF -  “Юробанк България” ЕАД

VII. РИСК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 11.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро изпълнение в размер на 2 
%  от стойността на договора /без ДДС/ при подписването му, на стойност 7 656.05 / 
седем хиляди шестстотин петдесет и шест лв., 0.05ст./ лв.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора по свой 
избор под формата на банкова гаранция, парична сума внесена на каса при 
Възложителя или парична сума, преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IB AN 
BG15 BUIB 9888 1012 7409 00, BIG код BUIB BGSF в Стопанска и инвестиционна 
банка. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на УМБАЛ „Царица Йоанна 
-  ИСУЛ” ЕАД и е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което 
възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е 
изпълнил неточно. Има срок на валидност 30 /тридесет/ дни, считано от крайния срок, 
предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на възложените видове СМР.

(3) Гаранцията за добро изпълнение /предоставена под формата на парична 
сума/ се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на 10 /десет/ дни, считано от 
датата на подписване на протокола за окончателното приемане на извършените СМР - 
„Сертификат за изпълнение на Договора”. Всяка форма на неизпълнение на 
договорените задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, служи като повод за 
автоматично усвояване на предвидените в този договор неустойки от гаранцията за 
изпълнение. При виновно едностранно пълно неизпълнение от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение.

Чл.12. (1) Преди подписване на протокола за окончателно приемане на 
извършените СМР - „Сертификат за изпълнение на Договора”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да внесе парична сума на каса при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или парична сума, 
преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN BG15 BUIB 9888 1012 7409 00, BIG 
код BUIB BGSF в Стопанска и инвестиционна банка, в размер на 2% от стойността на



договора без ДДС, като гаранция за качество на изпълнените видове СМР. Гаранцията 
за качество на изпълнените видове СМР е за срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, 
считано от деня, в който е подписан „Сертификат за изпълнение на Договора”.

(2) Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР се освобождава от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 10 /десет/ дни, считано от последния ден на срока по 
предходната алинея. Освобождаването на гаранцията за качеството на изпълнените 
СМР не е основание за освобождаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове 
по чл.14, ал.1.

Чл.13.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на завършените 
строително-ремонтни работи, освен ако не е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За установяване на обстоятелствата по предходната алинея се съставя 
двустранен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14.(1) За изпълнените строителни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранционни 
срокове не по-малки от определените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти.

(2) За дата на окончателното приемане на извършените СМР се счита датата 
на подписването на двустранен протокол - „Сертификат за изпълнение на Договора” в 
който е записано, че видовете и количествата работи, описани по надлежния ред са 
извършени в пълен обем и с необходимото качество.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по 
отстраняването на дефектите. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението 
си по отстраняване на дефектите или не започне отстраняването на дефектите в срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената гаранция за качество на 
изпълнените СМР, съгласно чл.12 от договора.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 15.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение 
за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско 
законодателство.

(2) При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока 
по чл.8, ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0, 5 % от общата цена по 
чл. 10, ал.1 за всеки просрочен ден.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за 
отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността на некачествено 
извършените работи.

Чл.16.(1) Ако е в забава за плащане, съгласно чл. 10, ал. 3 и 6 от този договор, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от забавеното плащане за всеки 
просрочен ден, но не повече от 5 %.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17.(1) Действието на този договор се прекратява с изтичане на гаранционния 
срок по чл. 14, ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:
- по взаимно писмено съгласие на страните;
- едностранно, с петнадесет дневно писмено предизвестие от изправната към 
неизправната страна, при системно неизпълнение повече от два пъти или забавено 
изпълнение на задълженията на другата страна;
- без предизвестие от Възложителя, при виновно едностранно неизпълнение от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в случая ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за



изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща получения аванс в срок до 7 /седем/ дни, 
считано от деня на получаване на уведомлението за прекратяване.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този 
договор.

Чл.19. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в 
писмена форма, за да се считат за действителни.

Чл.20. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на 
договора.

Чл.21. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския 
закон. Настоящият договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната 
уредба.

Този договор се състави и подписа в два оригинала заедно със приложенията 
към него, по един за всяка от страните.

Неразделна част от този договор са:
1. Приложение № 1 -  Ценово предложение - Количествено-стойностната сметка
2. Приложение № 2 -  Техническо предложение

ИЗПЪЛНИТЕ

6. АО в сектор ДДП

4. Гл. Юрисконсулт/ юрг

2. Гл.счетоводител

5. Н-к сектор ДДП

3. Н-к сектор СПС



КОЛИЧИСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ Наименование вид дейност ед. м к-во
ед. цена 
без ДДС

обща ст- 
без ДДС

част; АРХИТЕКТУРА

Демонтажни работ и

1 Разваляне на тухлена зидария над 1/2 тухла, с дебелина 25 см m 2 23,00 4,37 100,

2 Демонтаж на облицовка от фаянсови и теракотни плочи по стени m 2 417,00 6,74 2 810,

3 Демонтаж на облицовка от фаянсови и теракотни плочи по подове m 2 309,00 9,50 2 935,

4 Очукване на вароциментова и баритова мазилки m 2 445,00 1,23 547,

5 Сваляне на блажна боя от стени m 2 344,00 2,39 822,
6 Демонтаж на настилка от балатум m 2 202,00 1,59 321,
7 Демонтаж на настилка от ламинат m 2 24,00 1,53 36,
8 Демонтаж на вътрешни алуминиеви витрини с врати бр. 2,00 15,57 31,

9 Демонтаж на вътрешни врати и каси -  всички видове бр. 54,00 9,20 496,!

10 Разбиване на масивни плотове и корита m 2 10,00 16,42 164,:
11 Демонтаж на преградна стена от гипсокартон m 2 6 2,76 16,:

12 Демонтаж на ок. таван от арматурна скара ф8/20 см-двойна+ 

рогозка и мазилка
m 2 65 1,86 120,

13 Очукване на мраморен цокъл в коридор м. 55 2,03 111,£
14 Очукване на цокли гранитогрес в стаи и тераса м. 550 0,64 352,С

15 Д-ж на PVC перваз м. 65 0,55 35,1
16

Пренасяне на легла.пружини,мебели,дървени катедри на разст. 
над 100 м

ЧД 25 49,04 1 226,С

17 Пренасяне на строителни отпадъци m 3 50,00 16,92 846,С

18 Превоз на строителни отпадъци, вкл.товарене и разтоварване на 
сметище

m 3 50,00 17,31 865,£

Архит ект урни работ и

19 Газобетонова зидария 25 см за оформяне на отвори за врати m 3 5,00 149,11 745,£

20 Щурцове от СТБ за отвори за врати m 3 0,50 528,01 264,С
21 Стена преградна при мокри помещения деб. 10 см от влагоустойчив 

гипсокартон GKI 2x12,5 мм на метален щендер с пълнеж от 

минерална вата 4 см, включително шпакловка, готова за боя

m 2 38,00 34,58 1 314,С

22 Стена преградна тип кнауф деб. 10 см от гипсокартон GKB 2x12,5 
мм на метален щендер с пълнеж от минерална вата 4 см, 
включително шпакловка, готова за боя

m 2 12,00 33,78 405,3

23 Обръщане около нова дограма с гипсокартон, вкл. шпакловка с 
вграден алум. Ъгъл, , готова за боя

м 35,00 7,24 253,4

24 Оформяне на отвори за врати откъм помещения и коридори с 
гипсокартон, вкл. шпакловка с вграден алуминиев ъгъл, готова за 
боя

м 680,00 7,24

ДД  ---------- /  /

4 923,2

V X



25 Обшивка на инсталации с влагоустойчив гипсокартон GKI 1x12,5 мм 

на метална конструкция , включително шпакловка, готова за боя

m 2 55,00 22,40 1 232,00

26 Външна релефна мазилка с готова смес по стени на тераса, 

включително подготовка на основа , готова за боя

m 2 35,00 20,12 704,20

27 Доставка и полагане на контактен грунд по съществуващи тухлени 

стени под суха мазилка гипсокартон

m 2 400,00 1,13 452,00

28 Облицовка на нови и съществуващи тухлени стени с гипсокартон на 
лепило (суха мазилка)

m 2 400,00 8,20 3 280,00

29 Щендерна облицовка на нови и съществуващи тухлени стени с 

гипсокартон 1 бр.- GKB 1.2 mm на метална конструкция

m 2 1190 24,26 28 869,40

30 Щендерна стена деб 12 см с гипсокартон 2x2 бр,- GKB 1.2 mm на 
метална конструкция

m 2 55 32,47 1 785,85

31 Щендерна стена деб 12 см с гипсокартон 2x2 бр.- GKI 1.2 mm на 

метална конструкция

m 2 12 36,97 443,64

32 Доставка и полагане на контактен грунд по съществуващи тухлени 
стени под нова варова мазилка

m 2 320,00 1,13 361,60

33 Изкърпване на вътрешна варова мазилка по стени m 2 320,00 14,20 4 544,00

34 Доставка и полагане на контактен грунд по съществуващи стени под 
фина шпакловка от стукопласт

m 2 320,00 1,13 361,60

35 Фина шпакловка стукопласт по стени в помещения m 2 320,00 6,37 2 038,40

36 Фаянсова облицовка по стени зад мивки в кабинети и зали на 
лепило "Теракол"

m 2 55,00 31,20 1 716,00

37 Фаянсова облицовка в мокри помещения по стени на лепило 
"Теракол"

m 2 210,00 29,65 6 226,50

38 Доставка и монтаж на предпазни Г-профили 5/5/160 от неръждаема 

стомана / алуминий за ръбове при врати в коридор - монтаж върху 

завършената повърхност

м 145,00 16,37 2 373,65

39 Предпазна дъска в коридори кантирано ПДЧ шир.ЗОсм, дебелина 
18мм, кант 2 мм

м 75,00 18,76 1 407,00

40 Доставка и полагане на стенно покритие от PVC с антибактериални 
свойства, устойчиво на третиране с химикали и дезинфекционни 
средства, включително подготовка на основа, h=2 м, за болнични 
стаи

m 2 780,00 33,40 26 052,00

41 Доставка и монтаж на завършващ профил за PVC покритие, 

включително холкери

м 725,00 4,85 3 516,25

42 Доставка и монтаж на растерен окачен таван от минераловатни 
плочи 60/60 и 120/60 в коридор, фоайе, приемни кабинети и 
преддверия

m 2 545,00 17,73 9 662,85

43 Доставка и монтаж на растерен окачен таван от минераловатни 

плочи 60/60 с ПВХ покритие, хидрофобен, в болнични стаи и 

манипулационни

m 2 170,00 19,22 3 267,40

44 Окачен таван от влагоустойчив гипсокартон GKI с деб. 12,5 мм на 

метална конструкция в мокри помещения

m 2 42,00 15,01 630,42

45 Окачен таван от гипсокартон GKB с деб. 12,5 мм на метална 

конструкция в помещения

m 2 25,00 13,75 343,75

46 Завършващи PVC лайсни по фаянс вътрешни и външни м 320,00 1,71 547,20

47 Доставка и монтаж на ревизионни отвори 40/60 см, алуминиева к- 

ция и плътен пълнеж

бр. 28,00 61,12 1 711,36

48 Настилка по под на тераса с мразоустойчив гранитогрес, 
включително перваз при пода с h=15 см

m 2 15,00 37.50
, >

/ ;  562,50



49 Изравнителна циментова замазка в мокри помещения m 2 75,00 10,86 814,50

50 Изравнителна циментова замазка в болнични стаи, предверия и 
кабинети

m 2 430,00 7,85 3 375,50

51 Саморазливна замазка на циментова основа, под настилка от ПВХ в 

коридор, над съществуващи мраморни плочи

m 2 165,00 11,07 1 826,55

52 Саморазливна замазка на циментова основа, под настилка от ПВХ в 
болнични стаи, предверия и кабинети, над съществуващи теракотни 
плочи

m 2 452,00 11,07 5 003,64

53 Рулонна подова настилка от PVC с полиуретанов защитен слой, с 
антибактериални свойства, устойчива на третиране с химикали и 
дезинфекционни средства, за коридор

m 2 165,00 29,44 4 857,60

54 Рулонна подова настилка от PVC с полиуретанов защитен слой, с 
антибактериални свойства, устойчива на третиране с химикали и 
дезинфекционни средства, за болнични стаи, предверия и кабинети 
и гардероб персонал

m 2 452,00 23,40 10 576,80

55 Доставка и монтаж на завършващ профил за PVC покритие, 
включително холкери

м 412,00 4,85 1 998,20

56 Хидроизолация на циментова основа по подове на бани m 2 96,00 14,84 1 424,64

57 Хидроизолационни уплътняващи ленти в бани по ъглите между пода 
и стената и около сифони и канали

м 125,00 3,81 476,25

58 Настилка с гранотогрес върху изравнителна циментова замазка в 
кабинети и фоайе

m 2 75,00 29,18 2 188,50

59 Настилка с керамични плочи върху цим. замазка по подове на мокри 
помещения, чистачни и предверия

m 2 96,00 27,11 2 602,56

60 Доставка и монтаж на завършващ профил за PVC покритие, 

включително холкери

м 425,00 4,85 2 061,25

61 Преходни месингови лайсни при преход към съществуващи 
настилки

м 18,00 10,32 185,76

62 Противопожарни метални лайстни в настилка под врати, ширина 
мин. 10 см

м 22,00 14,58 320,76

63 Вътрешни алуминиеви врати с плътен пълнеж ПДЧ, цветно 

меламиново покритие, секретна брава, 29 бр.

m 2 61,00 123,07 7 507,27

64 Вътрешни алуминиеви врати с плътен пълнеж ПДЧ, цветно 

меламиново покритие, секретна брава, антипаник, двойни 2 бр.

m 2 61,00 181,61 11 078,21

65 Вътрешни алуминиеви врати с влагоустойчив пълнеж, бял, секретна 

брава,17 бр.

m 2 26,00 135,92 3 533,92

66 Вътрешни алуминиеви врати с плътен пълнеж ПДЧ, цветно 
меламиново покритие, 1/2 остъкляване с прозрачно стъкло 5 мм, 
секретна брава, 7 бр.

m 2 16,00 165,91 2 654,56

67 Вътрешна алуминиева витрина с двойна врата, с 1/2 плътен пълнеж 

ПДЧ, цветно меламиново покритие, 1/2 остъкляване стъклопакет, 

антипаник брава,EI 30, 3 бр.

m 2 20,00 209,11 4 182,20

68 Вътешна алуминиева витрина -  кръгла, неотваряема, 1 бр m 2 2,00 230,19 460,38

69 Вътрешна алуминиева витрина с единична врата, с 1/2 плътен 
пълнеж ПДЧ, цветно меламиново покритие, 1/2 остъкляване 
стъклопакет, секретна брава, 2 бр.

m 2 6,00 165,91 995,46

70 Вътрешна алуминиева врата с плътен пълнеж ПДЧ, цветно 

меламиново покритие,оловен лист, 1/2 остъкляване с оловно 

стъкло, секретна брава, по проект за лъчезащита 1 бр.

m 2 2,00 1937,36 3 874,72

71 Вътрешна метална единична врата, плътна, димоуплътнена, 
самозатваряща се, антипаник брава, EI90, 1 бр.

m 2 2,30 496,89 1 142,85

72 Вътешна алуминиева витрина -  оберлихт, неотваряема, 2 бр m 2 10,00 82,36 823,60

73 Вътрешна врата МДФ, 1 бр. m 2 2,10 151,87 .../3 1 8 ,9 3



74 Охранителна ролетна решетка на вход фоайе, размери 115/210 см бр. 1,00 441,51 441,5'

75 Вътрешни алуминиеви хоризонтални щори m 2 112,00 19,14 2 143,6*

76 Грунд за латекс m 2 2100,00 1,10 2 310,0(
77 Латекс по стени - дишащ, бял m 2 50,00 4,28 214,ОС
78 Латекс по тавани - дишащ, бял m 2 30,00 4,98 149,4С
79 Латекс по стени - цветен m 2 1505,00 4,65 6 998,25
80 Латекс по тавани - цветен m 2 520,00 5,19 2 698,8С
81 Завеса от PVC в баня-персонал и баня-пациенти бр. 2,00 32,28 64,56

82 Разваляне, преместване и иззиждане отново на съществуващ 

параван от оловни блокчета

m 2 2,00 33,16 66,32

83 Пренасяне на строителни отпадъци m 3 50,00 16,92 846,00
84 Превоз на строителни отпадъци, вкл,товарене и разтоварване m 3 50,00 17,31 865,50

част: КОНСТРУКТИВНА

85 Стомана В Ст 3 пс 5 за усилване на отвори Кг 600,00 2,97 1 782,00

86 Доставка и монтаж на стоманени дюбели М 10 бр. 80,00 3,80 304,00

87 Стомана A III , N 10 Кг 30,00 1,58 47,40
част: ЕЛЕКТРО

Демонтажни работ и

88 Демонтаж на стари осветителни тела бр 69,00 0,92 63,48
89 Демонтаж на ключове и контакти тип "Шуко" 16А бр 244,00 0,37 90,28

90 Д-ж на стара инсталация до 10 мм2 м 1140,00 0,37 421,80
91 Д-ж на захранващи линии бр 820,00 1,60 1 312,00
92 Демонтаж на стенни часовници бр 2,00 3,20 6,40
93 Демонтаж на повиквателни табла бр 44,00 6,00 264,00

Осветителна инст алация 0,00
94 Доставка и монтаж на лум.осв.тела 2х28вт в ок.таван бр 21,00 44,63 937,23

95 Също, но 2х28вт 1 р-21 на таван бр 5,00 46,63 233,15
96 Също, но 1х28вт 1 р-21 на таван бр 18,00 43,73 787,14
97 Също, но бактерицидна лампа 1х38вт бр 2,00 43,47 86,94
98 Доставка и монтаж на бански аплик бр 18,00 11,88 213,84
99 Доставка и монтаж на декоративен аплик бр 55,00 12,63 694,65
100 Доставка и монтаж на осв.тяло „луна"в ок.таван бр 18,00 19,66 353,88
101 Достав-ка и монтаж на осв.тяло 3x14вт в ок. таван бр 68,00 53,06 3 608,08
102 Доставка и монтаж на осв.тяло 3x14вт открит монтаж бр 22,00 55,16 1 213,52
103 Доставка и монтаж на евак.осв.тяло бр 5 бр 8,00 15,36 122,88
104 Изтегляне на проводник СВТ 3x1,5 мм2 м 420 м 1850,00 1,33 2 460,50

105 Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x1,0 мм2 м 350,00 1,12 392,00

106 Доставка и изтегляне на проводник ПВВМ 3x1,0 мм2 м 120,00 1,66 199,20
107 Доставка и изтегляне на провод.ПВВМ2х1,0 мм2 (ел.ключ) м 250,00 1,50 375,00
108 Доставка и изтегляне на провод.ПВВМЗх1,0 мм2 (ел.ключ) м 185,00 1,66 307,10
109 Доставка и монтаж на ел.ключ за скрита инст.обикновен бр 125,00 2,68 335,00
110 Също, но сериен бр 35,00 3,22 112,70
111 Също, но девиаторен бо 28,00 3,18 89,04
112 Доставка и монтаж на ел.конзола бр 188,00 1,55 291,40
113 Доставка и монтаж Разклонителни кутии за открит монтаж бр 55,00 5,71 314,05

Л
114 Доставка и монтаж Разклонителни кутии за скрит монтаж бр 145,00 1,60 /■'' 232,00



Силова инст алация 0,00
115 Доставка и монтаж контакт „шуко" 10А на стена бр 75 2,99 224,25
116 Доставка и монтаж контакт „шуко"10А в 2модулна рамка бр 172 7,05 1 212,60
117 Доставка и монтаж контакт „шуко"10А в 4модулна рамка бр 41 14,09 577,69
118 Доставка и монтаж на каб.скара 2 ООмм , к-кт м 85 12,40 1 054,00
119 Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x4 мм2 м 452 3,55 1 604,60
120 Доставка и изтегляне на проводник ПВВМ 3x4 мм2 м 132 2,92 385,44

121 Доставка и изтегляне на проводник ПВВМ 3x2,5 мм2 м 485 2,30 1 115,50

122 Доставка и монтаж на ел.конзола единична бр 288 1,55 446,40

123 Доставка и монтаж Разклонителни кутии за открит монтаж бр 271 5,71 1 547,41

124 Доставка и полагане на зазем.проводник ПВ1х10мм2 м 62 2,14 132,68

125 Доставка и полагане на гофрирана тръба ф13 мм м 62 1,36 84,32

Захранващ и линии и ел. Табла

126 Преработка на ел.табло РТ /по схема/ бр 2,00 597,84 1 195,68

част: TV инсталация
127 Доставка и полагане на коаксиален проводник RG-6 м 195,00 1,02 198,90
128 Доставка и монтаж на TV контакт бр 32,00 6,29 201,28
129 Доставка и монтаж на сплитер „троен" бр 7,00 2,15 15,05

130 Доставка и монтаж на сплитер „четворен" бр 8,00 3,37 26,96

131 Доставка и полагане на гофр.тръба ф13мм м 65,00 1,41 91,65

част: Структурно окабеляване
132 Доставка и монтаж на каб.скара ЮОмм м 80,00 11,56 924,80

133 Доставка и изтегляне на кабел UTP cat.5e м 721,00 1,18 850,78

134 Доставка и полагане на гофр.тръба ф13мм м 721,00 1,41 1 016,61

135 Доставка и монтаж на контакт RJ45 в модул бр 35,00 8,98 314,30

част: Сигнално - разговорна инсталация

136 Доставка и монтаж на повиквателна Централа (тип УСИ -12 М) бр 1,00 545,80 545,80

137 Доставка и монтаж на контролери тип NRHLP2 бр 19,00 256,57 4 874,83

138 Доставка и монтаж на повиквателен бутон бр 19,00 51,13 971,47

139 Доставка и монтаж на паник бутон с шнур бр 19,00 51,13 971,47

140 Доставка и монтаж на светлинна надвратна сигнализация бр 19,00 51,13 971,47

141 Достав.ка и полагане на проводник UTP cat.5e м 560,00 1,18 660,80

142 Доставка и полагане на гофр.тръба ф13мм м 560,00 1,41 789,60

Изпробване, програмиране и настройка на пост бр 19,00 20,35 386,65

част: ОВиК

143 Демонтаж на чугунени радиатори бр. 34 6,99 237,66

144 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор, подобен на King - 

Италия, с височина между присъед. нипели 500 мм и топлоотдаване 

(при At=50 оС) 140 W/m, съставен от 10 глидера

бр. 16 135,32

/

2 165,12

/



145 Също, но съставен от 12 глидера бр. 7 165,59 1 159,13
146 Също, но съставен от 16 глидера бр. 2 209,85 419,70
147 Също, но съставен от 20 глидера бр. 4 255,94 1 023,76
148 Доставка и монтаж на алуминиев радиатор, подобен на King - 

Италия, с височина между присъед. нипели 800 мм и топлоотдаване 

(при At=50 оС) 140 W /гл, съставен от 7 глидера

бр. 2 135,49 270,98

149 Доставка и монтаж на тръбно отоплително тяло тип "шведска стена" 
с размери 400/800 мм и отоплителна мощност 400 W,

бр. 3 49,61 148,83

150 Доставка на радиаторен термостатичен вентил 1/2" бр. 18 39,54 711,72

151 Доставка на радиаторен термостатичен вентил административен 
тип 1/2"

бр. 13 39,54 514,02

152 Доставка и монтаж на радиаторен вентил ъглов" 1/2" бр. 3 11,08 33,24

153 Доставка и монтаж на радиаторен секретен вентил 1/2" бр. 34 10,35 351,90

154 Доставка и монтаж на радиаторен обезвъздушителен вентил бр. 34 3,56 121,04

155 Преработка на аншлуси с ППР тъба ф 16, вкл. монтажни скоби бр. 68 6,09 414,12

156 Доставка и монтаж на кръгла фасадна решетка подобна на BLR-0-R 
Ф160

бр. 2 29,10 58,20

157 Доставка и монтаж на канален филтър за монтаж към кръгъл 

въздуховод, подобен на FLK-B 100 с дебит 100 куб.м/ч, размери 

205/170 мм, дължина 227 мм,

бр. 1 60,15 60,15

158 Доставка и монтаж на електрически канален нагревател за монтаж 

към кръгъл въздуховод, подобен на CVA-100-0.4-1 за дебит 100 

куб.м/ч, ел. захранване 1.2 kW/240V, размери ф125 мм, дължина 

225 мм,

бр. 1 180,04 180,04

159 Доставка и монтаж на канален вентилатор за монтаж към кръгъл 

въздуховод, подобен на RKA-100L за дебит 100 куб.м/ч, напор 220 

Ра, ел. захранване 58 W/230V, размери ф290 мм, дължина 247 мм,

бр. 1 118,30 118,30

160 Доставка и монтаж на кръгъл шумозаглушител, подобен на SAR 

160/9, размери ф160 мм, дължина 900 мм,

бр. 1 92,55 92,55

161 Доставка и монтаж на нагнетателен таванен дифузор, размери 
250/250 мм.

бр. 1 22,74 22,74

162 Доставка и монтаж на гъвкав изолиран въздуховод ф 160 мл. 1 11,07 11,07

163 Доставка и монтаж на смукателен канален вентилатор за монтаж 
към кръгъл въздуховод, подобен на RKA-315L за дебит 850 куб.м/ч, 

напор 375 Ра, ел. захранване 255 W/230V, размери ф452 мм, 
дължина 275 мм

бр. 1 337,99 337,99

164 Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с 

дебелина до 1 мм, комплект с крепителни елементи, прави и 

фасонни части

кв.м 23 41,94 964,62

165 Доставка и монтаж на влагоустройчив смукателен осев вентилатор, 

комплект с възвратна клапа, дебит 90 куб.м/ч и напор 50 Ра

бр. 13 21,19 275,47

£



166 Доставка и монтаж на външно тяло за инверторна сплит система с 

номинална охл. мощност 5 000 W, размери H/W/D - 540/848/189 мм, 

подобно на VIOLA модел ASG24, ел. захранване 2,75 kW /230 V, 

комплект с изолирани медни тръби (ф10 - 15 м, ф16 - 15 м), 

статични еластични амортисьори и контролни кабели до 

вътрешните тела съгласно чертежите, модел за охлаждане при 

ниска температура, (диапазон на работа, на охлаждане при зимен 

режим до -7 °С)

бр. 1 803,65 803,65

167 Доставка и монтаж на вътрешно тяло с номинална охл. мощност 5 

000 W, размери H/W/D 295/800/215 мм, подобно на VIOLA модел 

ASG24, за висок стенен монтаж, комплект с кабелно дистанционно 

управление

бр. 1 546,12 546,12

168 Доставка и монтаж на PVC тръба 3/4", изолирана с EUROFLEX 6 мм. 

(дренаж на конденз от вътрешни тела за климатизация)

мл. 10 8,82 88,20

169 Доставка и монтаж на PVC тръба за вентилация ф160 м 5 8,34 41,70

170 Доставка и монтаж на трансферна решетка с размери 425/225 мм, 

монтаж на врата

бр. 5 50,01 250,05

171 Проби и промивки 1 75,33 75,33
172 Наладъчни и оперативни изпитания 1 75,33 75,33

част ВиК
ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА - ДЕМОНТАЖ

0,00
0,00

173 Поцинковани тръби - демонтаж м. 165 3,23 532.95
174 Спирателен кран - демонтаж бр 42 0,55 23,10
175 Смесителна батерия-демонтаж ос 32 2,76 88.32
176 Смесителна батерия за душ-демонтаж бр. 10 6,22 62,20
177 Пожарен кран ф2“ в касета - демонтаж бр. 2 7,91 15,82

ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА - ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ

178 Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф20, PN16; 
доставка и монтаж

м. 95 4,50 427,50

179 Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф25, PN16; 
доставка и монтаж

м. 21 5,73 120,33

180 Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф20, PN20; 
доставка и монтаж

м. 82 5,01 410,82

181 Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф25, PN20; 
доставка и монтаж

м. 21 6,56 137,76

182 Поцинкована тръба ф2"; доставка и монтаж м. 4 23,59 94,36

183 Спирателен кран ф20; доставка и монтаж бр. 18 7,43 133,74
184 Секретен спирателен кран ф20; доставка и монтаж бр. 12 10,56 126,72

185 Секретен спирателен кран ф25; доставка и монтаж бр. 12 12,88 154,56

186 Гъвкава връзка за ниско кпозетно казанче; доставка и монтаж бр. 15 3,41 51,15

187 Ъглов спирателен кран ф1 /2" за ниско клозетно казанче; доставка и 
монтаж

бр. 15 4,51 67,65

188 Смесителна батерия за аусгус - стенна; доставка и монтаж 00 2 57,61 115,22
189 Смесителна батерия за тоалетна мивка-стенна; доставка и монтаж бр. 22 63,48 1 396,56

190 Смесителна батерия за кухненска мивка - стенна; доставка и 
монтаж

бр. 2 50.27
.. ..

~ ,  120,54
/ уФ7



191 Смесителна батерия за лабораторна мивка - стенна; доставка и 
монтаж

бр. 2 60,67 121,34

192 Смесителна батерия за душ с чучур; доставка и монтаж бр. 15 72,57 1 088,55
193 Скоби за укрепване на разводката в стените; доставка и монтаж бр. 132 1,15 151,80

194 Направа на улеи в тухлена стена м. 179 1,84 329,36
195 Направа на отвори 15/15 в тухлена стена бр. 58 2,69 156,02
196 Направа на отвори 20/20 в бетонова стена бр. 8 8,49 67,92

197 Дезинфекция на водопровода м. 223 0,40 89,20

198 Хидравлична проба м. 154 1,42 218,68

199 Пожарен кран ф2" в касета, с шланг 20м, струйник 13мм; доставка и 
монтаж

бр. 2 179,67 359,34

200 Пожарогасител с въглероден диоксид 5кг бр. 2 78,20 156,40
201 Пожарогасител на водна основа 9л бр. 2 58,92 117,84
202 Топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм за водопровод ф20; м. 25 1,71 42,75

ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ ■ ДЕМОНТАЖ

203 Поцинковани тръби - демонтаж м. 798 3,23 2 577,54
204 Разкриване на вертикалните клонове м2 76 1,86 141,36
205 Рязане на поцинкована тръба бО. 122 1,90 231,80
206 Пробиване на отвори в стоманобетонна плоча бр. 57 6,51 371,07

ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД, ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ

207 Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф32, PN16; 
доставка и монтаж

м. 257 6,95 1 786,15

208 Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка, външен 
диаметър ф25, PN20; доставка и монтаж

м. 257 7,97 2 048,29

209 Полипропиленова /ПП/ тръба "Stabi" с алуминиева вложка, външен 
диаметър ф32, PN20; доставка и монтаж

м. 514 10,06 5 170,84

210 Поцинкована тръба ф2"; доставка и монтаж м. 31 23,59 731,29

211 Укрепители за водопровод - вертикални клонове; доставка и монтаж бр. 104 9,40 977,60

212 Топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм за водопровод ф25; 

доставка и монтаж

м. 257 1,98 508,86

213 Топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм за водопровод ф32; 

доставка и монтаж

м. 314 2,30 722,20

214 Топлоизолация от полиетиленова пяна 9мм за водопровод ф2"; 

доставка и монтаж

м. 31 3,88 120,28

215 Дезинфекция на водопровода м. 1059 0,40 423,60

216 Хидравлична проба м. 1059 1,42 1 503,78

217 Обсадна тръба ф40; доставка и монтаж м. 31 15,12 468,72
218 Обсадна тръба ф50; доставка и монтаж м. 62 18,91 1 172,42
219 Уплътняване на отвори с еластичен, водоустойчив материал бр. 57 2,88 164,16

220 Замонолитване на отвори бр. 57 4,77 271,89
221 Холендър ф25; доставка и монтаж бр. 16 7,04 112,64
222 Холендър ф32; доставка и монтаж бр. 76 9,88 750,88
223 Холендър ф2"; доставка и монтаж бр. 4 13,91 55,64
224 Ск ф32 с изпразнител ; доставка и монтаж бр. 36 17,08 614,88

225 Ск ф2"с изпразнител ; доставка и монтаж бр. 2 44,07 ^  88,14
226 Ск ф25 с изпразнител ; доставка и монтаж

.....
бр. 22 11,41 /• '"  251.02 

/



ВЪТРЕШЕН КАНАЛ. ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА -ДЕМОНТАЖ

227 PVC тръби ф50 - демонтаж м. 50 3,43 171.5С

228 PVC тръби ф110 - демонтаж м. 32 18,36 587,52

229 Стоманени тръби ф50 - демонтаж м. 17 6,05 102,85

230 Тоалетна мивка - демонтаж бр. 12 7,64 91,68

231 Кухненска мивка - демонтаж бр. 2 17,46 34,92

232 Лабораторна мивка - демонтаж бр. 4 10,65 42,60

233 Клозетна чиния - демонтаж бр. 10 10,95 109,50

234 Клозетно казанче - демонтаж бр. 10 7,17 71,70

235 Подов сифон - демонтаж бр. 11 1,72 18,92

ВЪТРЕШЕН КАНАЛ. ХОРИЗОНТАЛНА РАЗВОДКА - ДОСТАВКА И МОНТАЖ

236 PVC тръба ф50, включително фасонните части; доставка и монтаж м. 73 13,25 967,25

237 PVC тръба ф110, включително фасонните части; доставка и монтаж м. 42 18,76 787,92

238 Тоалетна мивка среден формат; доставка и монтаж бр. 22 51,71 1 137,62
239 Лабораторна мивка - алпака, 60/50/30, комплект със сифон; 

доставка и монтаж
бр. 2 90,71 181,42

240 Кухненска мивка - алпака, 60/50/30, комплект със сифон; доставка и 
монтаж

бр. 2 66,37 132,74

241 Аусгус - алпака, 60/50/30, комплект със сифон; доставка и монтаж бр. 2 66,37 132,74

242 Сифон за тоалетна мивка; доставка и монтаж бр. 22 ■ 4,21 92,62
243 Среуктура за вграждне за WC комплект със седало и дъска , 

арматура; доставка и монтаж
бр. 13 305,87 3 976,31

244 Подов сифон ф50 - странично оттичане, с регулираща се височина; 
доставка и монтаж

бр. 17 25,10 426,70

245 Направа на улеи м. 58 1,84 106,72
246 Пробиване на отвори бр. 37 8,49 314,13

ВЪТРЕШЕН КАНАЛ. ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ ■ ДЕМОНТАЖ 0,00

247 Стоманени тръби ф50 - демонтаж м. 94 6,05 568,70
248 Чугунени тръби ф104 - демонтаж м. 65 2,73 177,45
249 PVC тръба ф110; демонтаж м. 147 18,36 2 698,92
250 Рязане на стоманена тръба бр. 13 1,90 24,70
251 Рязане на чугунена тръба бр. 19 1,96 37,24
252 Пробиване на отвори в стоманобетонна плоча бр. 78 6,51 507,78

ВЪТРЕШЕН КАНАЛ. ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ 0,00

253 PVC тръба ф50х1,8 дебелостенна, трислойна, включително 

фасонните части; доставка и монтаж

м. 157 13,25 2 080,25

254 PVC тръба ф110x3.2 дебелостенна, трислойна, включително 

фасонните части; доставка и монтаж

м. 185 18,76 3 470,60

255 Контролна тръба (РО) ф110 PVC; доставка и монтаж бр. 32 7,83 /7250.56
/  /  •'

256 Изпробване вертикална канализация м. ^368 ' 0,45 / /  152,10

Y / / . / J
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257 Укрепители за вертикален канал; доставка и монтаж бр. 173 8,54 1 477,42

258 Уплътняване на отвори с водонепропусклив материал бр. 81 2,88 233,28

259 Замонолитване на отвори бр. 81 4,77 386,37
260 Кос разклонител PVC ф110/ф50; доставка и монтаж бр. 9 7,36 66,24

261 Кос разклонител PVC ф110/ф110; доставка и монтаж бр. 13 8,73 113,49

част: Медицински газове
262 Място за вземане на медицински газ- стенна доза “Кислород"- за 

скрит монтаж -ново DIN 737-1 ;и DIN 13260-2

бр 11 115,69 1 272,59

263 Монтаж на място за вземане на медицински газ-стенна доза 

кислород- скрит монтаж

бр 11 24,52 269,72

264 Място за вземане на медицински газ- стенна доза “Вакуум”- за скрит 

монтаж-ново DIN 737-1 ;и DIN 13260-2

бр 11 115,69 1 272,59

265 Монтаж на място за вземане на медицински газ-стенна доза вакумм- 

скрит монтаж

бр 11 24,52 269,72

266 Доставка и монтаж на тръба Си 0  10x1 mm л.м. 130 5,41 703,30

267 Доставка и монтаж на тръба Си 0  12x1 мм л.м. 40 1,70 68,00

268 Доставка и монтаж на тръба Си 0 1 5x1 мм л.м. 30 8,35 250,50

269 Доставка и монтаж на тръба Си 022x1 мм л.м. 25 11,98 299,50

270 Доставка и монтаж на тръба Си 028x1 мм л.м. 35 15,48 541,80

271 Направа на улей в б.стена л.м. 36 3,26 117,36
272 Коляно Си 010, 90°бр, бр 40 1,75 70,00
273 Коляно Си 010, 45°бр, бр 26 2,82 73,32
274 Коляно Си 012, 90°бр, бр 12 1,12 13,44
275 Коляно Си 012, 45°бр, бр 6 2,15 12,90
276 Коляно Си 015, 90°бр, бр 8 1,25 10,00
277 Коляно Си 015, 45°бр, бр 6 1,31 7,86
278 Коляно Си 022, 90°бр, бр 1 1,91 1,91
279 Коляно Си 022, 45°бр, бр 1 2,21 2,21
280 Муфи Си 010 х 1 mm бр 30 0,97 29,10
281 Муфи Си 012 х 1 mm бр 8 0,96 7,68
282 Муфи Си 015 х 1 mm бр 5 1,11 5,55
283 Муфи Си 018 х 1 mm бр 6 1,55 9,30
284 Муфи Си 028 х 1 mm бр 8 2,28 18,24
285 ТройникСи ,010x10x10 бр 6 2,24 13,44
286 ТройникСи ,012x10x12 бр 8 4,32 34,56
287 ТройникСи ,012x12x12 бр 2 1,62 3,24
288 ТройникСи ,015x10x15 бр 2 3,60 7,20
289 ТройникСи ,015x12x15 бр 2 2,26 4,52
290 ТройникСи ,015x15x15 бр 1 1,44 1,44
291 ТройникСи ,018x18x18 бр 1 2,21 2,21
292 ТройникСи ,018x10x18 бр 1 4,21 4,21
293 ТройникСи ,028x15x28 бр 1 3,48 3,48
294 ТройникСи ,022x22x22 бр /  2,21 / /  2.21



295 ТройникСи ,028x28x28 бр 1 4,77 4,77
296 Преход Си редукции ,028x15 бр 1 2,83 2,83
297 Преход Си редукции ,018x15 бр 1 2,71 2,71
298 Преход Си редукции ,018x12 бр 1 4,85 4,85
299 Преход Си редукции ,015x12 бр 6 1,64 9,84
300 Преход Си редукции ,012x10 бр 6 2,07 12,42
301 Скоби за укрепване на тръбопроводи 010, бр 60 1,06 63,60

302 Скоби за укрепване на тръбопроводи 012, бр 18 1,08 19,44

303 Скоби за укрепване на тръбопроводи 015, бр 5 1,12 5,60

304 Скоби за укрепване на тръбопроводи 018, бр 6 1,08 6,48

305 Скоби за укрепване на тръбопроводи 028, бр 18 1,15 20,70

306 Проба плътност лм 260 0,37 96,20
307 Проба якост лм 260 0,37 96,20
308 Продухване на инсталацията лм 260 0,37 96,20
309 Маркиране на инсталация лм 260 0,49 127,40
310 Пробиване на отвори в б.стена бр 20 1,55 31,00
311 Демонтаж тръбна разводка бр 100 2,62 262,00
312 Демонтаж стенна доза бр 10 2,62 26,20
313 Ротаметър с овлажнител за кислород бр 6 171,96 1 031,76
314 Аспирапор преносим бр 6 450,55 2 703,30
315 Защитна изолоционна лента т 2 10 1,17 11,70
316 Обновление на главно етажно разпределително табло бр 1 1311,11 1 311,11

част: Пожаро Известителна Инсталация (ПИС)

317 Доставка и монтаж на кабел J-Y (St) Y 2x0,8мм м 480,00 1,47 705,60

318 Доставка и монтаж на димооптичен датчик бр 55,00 69,34 3 813,70

319 Доставка и монтаж основа на автоматичен пожароизвестител бр 55,00 14,74 810,70

320 Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител бр 4,00 68,27 273,08

321 Доставка и монтаж на светлинен индикатор бр 8,00 27,56 220,48

322 Доставка и монтаж на сирена с бяла лампа бр 2,00 93,98 187,96

Непредвидени СМР -15% лв 49 930,74

общо без ДДС 382 802,30

общо с ДДС 459 362,77

Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР

Средна часова ставка - 3.10 лв./ч/час;

Допълнително разходи за труд -  72%;

Допълнително разходи за транспорт и механизация -  10%; 

Доставно-складови разходи за материали -  3%;

Печалба -  5 %.

Предложена
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