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ДОГОВОР п

за извършване на ремонтно-възстановителни СМР на | , ;,/па:______
сгради и сградни инсталации на УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД ^

J f M
Днес, /.У./...Л-:...2017г., в гр. София между:

УМБАЛ ’’ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД със седалище и адрес на 
управление гр.София-1527, район ,.Оборище”, ул. "Бяло море" № 8. вписано в 
Търговския регистър на Агенцията по вписвания под ЕИК 831605806, представлявано 
доц. др. Григорий Неделков - Изпълнителен директор, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и от друга

ЕТ ’’Васил Костов”, със седалище гр. София и адрес на управление кв. 
Враждебна, ул.”4” № ЗА, тел: 02 9950338, факс: 02 4372075, ЕИК 104108825, 
представлявано от Васил Костов в качеството му на управител, наричано за краткост 
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание Рамково споразумение № 242/10.07.2015 г., 
сключено след проведена обществена поръчка, публикувана в РОП на АОП под № 
00494-2015-0013 и Решение № РД -  03 - 12/21.02.2017 г. на Изпълнителния директор и 
чл.93в от ЗОП се сключи настоящият договор.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни със своя 
организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема строително-монтажни 
работи на обект: „Основен ремонт на помещения в болничната аптека на УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни предмета на договора, при формиране на 
стойности и гаранционни срокове на извършените строително-монтажни работи, 
съгласно своята оферта и ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.
(3) За изпълнение на отделен обект ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
възлагателно писмо.
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:
(2) Непредвидените СМР са 20 % до края на обекта. Ценообразуващи показатели за 
непредвидени СМР:
• Средна часова ставка -  3.20 лв./ч/час;

• Допълнително разходи за труд -  50 %;

• Допълнително разходи за транспорт и механизация -  15 %;

• Доставно-складови разходи за материали - 5 % ;

• 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 вложените 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.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4( 1) За извършване на СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде строителната 
площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 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 яйцето, 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 10 /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 6 522.41 лв. /шест хиляди петстотин двадесет и два лв., 0.41 ст./ без ДДС или 
7 829.89 лв. /седем хиляди осемстотин двадесет и девет лв., 0.89 ст./ 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 7 826.89 лв. /седем хиляди осемстотин двадесет и шест лв., 
0.89 ст./ без ДДС или 9 392.27 лв. /девет хиляди триста деветдесет и два лв., 0.27 ст./ с 
ДДС.
(3) Заплащането ще се извърши както следва:
- 25 % - авансово, съгласно чл. 10, ал. 1, от сумата с ДДС, в 3 дневен срок след 
подписване на договора;
- 65 % - доплащане съгласно чл. 10, ал.1, от сумата с ДДС, с междинни плащания с 
пропорционално приспаднат аванс.
- 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: BG40 UNCR 7000 1522 3307 36, BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

VII. РИСК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 11.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % 
от стойността на договора /без ДДС/ при подписването му. на стойност 391.34 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: IBAN 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



№ шифьр код име м-ка к-во цена стойност

N.1 VK130001001 Изнасяне на мебели, шкафове и друг инвентар ч/дни 6

ТРУД :
р.н. цена

Общ работник, строителство на сгради -1 ст. ч.ч. 7,31 3,20 23,39
ДОП. РАЗХОДИ:

—

11,70доп.р-ди труд (%) 50
всичко преки 23,39
общо допълнителни р-ди 11,70
начисления(%) 3,2 1,12
Обща цена: 36,20

N.2 8418710000К Демонтаж дървени стенни шкафове m2 37,92

ТРУД:
р.н. цена

РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 1,58 3,20 5,06
РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 1,58 3,20 5,06

10,11
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р-ди труд (%) 50 5,06
всичко преки 10,11
общо допълнителни р-ди 5,06
начисления(%) 3,2 0,49
Обща цена : 15,65

N.3 8418690000К Демонтаж дървена преградна стена с оберлихт m2 11,14

ТРУД:
р.н. цена

1,59РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 0,496125 3,20
РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,496125 3,20 1,59

3,18
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р-ди труд (%) 50 1,59
всичко преки 3,18
общо допълнителни р-ди 1,59
начисления(%) 3,2 0,15
Обща цена : 4,92

N.4 8418690000К Демонтаж дървено гише 70/50 бр. 1

ТРУД:
р.н. цена

РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 0,75 3,20 2,40
РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,75 3,20 2,40

4,80
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р-ди труд (%)

—

50 2,40
всичко преки 4,80
общо допълнителни р-ди 2,40
начисления(%) 3,2 0,23
Обща цена: 7,43

—

N.5 8461700000К

Демонтаж метална решетка на прозорец 
150/160см /рязяне на мет.шина 30/5мм 9бр- 
замонолитена/ бр. 1

ТРУД :
р.н. цена

РАБОТНИК - 1 ст. _ — —- ч.ч. 1 3,20 3,20
ДОП.РАЗХОДИ:
доп.р-ди труд (%) / ,;уУ" 1\ л 50 1,60
всичко преки / Д /  | ---- 3,20
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№ шифър код име м-ка к-во цена стойност
общо допълнителни р-ди 1,60
начисления(%) 3,2 0,15
Обща цена: 4,95

—

N.6 8102307100К
Доставка и монтаж на нова метална решетка 
150/160 см бр. 1

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

1002323230 Електроди кг 0,24 5,00 1,20
000476/40.11.1 Ел. енергия квтч 0,96 0,20 0,19

Решетка метална 150/160 см бр. 1 160,00 160,00
161,39

МЕХАНИЗАЦИЯ:
Хаспсл мсм 0,048 5,00 0,24
ТРУД :
ЖЕЛЕЗАР -111 ст. ч.ч. 0,48 3,20 1,54
ЖЕЛЕЗАР -11 ст. ч.ч. 0,48 3,20 1,54
РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 0,48 3,20 1,54

4,61
ДОН. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 8,07
доп.р.механизация (%) . 15 0,04
доп.р-ди труд (%) 50 2,30
всичко преки 166,24
общо допълнителни р-ди 10,41
начисления(%) 3,2 5,65
Обща цена: 182,30

N.7 8470635000К Демонтаж на чугунени радиатори 16 глидера бр. 2

ТРУД:
р.н. цена

РАБОТНИК -111 сг. ч.ч. 0,7328 3,20 2,34
РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 0,7328 3,20 2,34

4,69
ДОН. РАЗХОДИ:
доп.р-ди груд (%) 50 2,34
всичко преки 4,69
общо допълнителни р-ди 2,34
начисления(%) 3,2 0,23
Обща цена : 7,26

N.8 8418400000К
Боядисване чугунени радиатори - блажна боя 
1000/700 бр. 2

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

000231/24.30.1 Боя блажна кг 1 5,00 5,00
001546/23.20.1 Терпентин кг 1 5,00 5,00

Шкурка м 1 1,00 1,00
11,00

ТРУД:
РАБОТНИК -11 ст. ч.ч. 2,8 3,20 8,96
РАБОТНИК -1 ст. ч.ч. 2,8 3,20 8,96

17,92
ДОП.РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 0,55
доп.р-ди труд (%) 50 8,96
всичко преки 28,92
общо допълнителни р-ди 9,51
начисления (%) А 3,2 1,23
Обща цена : / 39,60

7 Т Г '  1 Л ______

J

V

I/
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N.9 8413602200К
Демонтаж на облицовка фаянсови плочи 15/15 - 
стени m2 7,37

ТРУД:
р.н. цена

РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 1,378795 3,20 4,41
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р-ди труд (%) 50 2,21
всичко преки 4,41
общо допълнителни р-ди 2,21
начисления(%) 3,2 0,21
Обща цена : 6,83

N.10 '8413872000 Изкърпване по стени е вароциментов разтвор m2 7,37

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

000256/26.64.1 Разтвор вароциментов М50 m3 0,024 102,00 2,45
2,45

ТРУД:
РАБОТНИК -1 ст. ч.ч. 0,396 3,20 1,27
РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,396 3,20 1,27

2,53
' ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 0,12
доп.р-ди труд (%) 50 1,27
всичко преки 4,98

1,39общо допълнителни р-ди
начисления (%) 3,2 0,20
Обща цена: 6,58

N.11 8415122000К Изкьрпване гипсова шпакловка по стени m2 7,37

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

316 Вода m3 0,002 0,20 0,00
1,31Шпакловка гипсова кг 2,119047 0,62
1,31

[ТРУД :
РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 0,906Ч 3,20 2,90
РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,453 3,20 1,45
РАБОТНИК - II ст. ч.ч. 0,453 3,20 1,45

5,80
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 0,07
доп.р-ди груд (%) 50 2,90
всичко преки 7,11
общо допълнителни р-ди 2,96
начисления(%) 3,2 0,32
Обща цена : 10,40

N.12 ’8430622000 Демонтаж на осветителни тела бр. 5

ТРУД:
р.н. цена

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0,4005 3,20 1,28
РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 0,4005 3,20 1,28

2,56
ДОП.РАЗХОДИ:
доп.р-ди труд (%) 50 1,28
всичко преки 2,56
общо допълнителни р-ди 1,28
начисления(%) 3,2 0,12
Обща цена: / < У У - ' N 3,97

f r / 1

t /

V/

да

„—У -iL, /
ИВ

Анализи Стр. 3 от 10



№ шифър код име м-ка к-во цена стойност
N.13 '8430591000 Демонтаж на ключове и контакти бр. 7 —

ТРУД :
р.н. цена

РАБОТНИК - III ст. ч.ч. 0.03 3,20 0,10
РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 0,03 3,20 0,10

0,19
ДОН. РАЗХОДИ:
доп.р-ди труд (%) 50 0,10
всичко преки 0,19
общо допълнителни р-ди 0,10
начисления (%) 3,2 0,01
Обща цена: 0,30

N.14 '8430621000
Доставка и монтаж на на осветителни тела ЛОТ 
2x36 бр. 5

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

000402/26.53.1 Гипс кг 0,2 0,26 0,05
Осветително тяло лум. 2x36 w IP 21 за открит 
монтаж на таван бр. 1 43,87 43,87
Дюбел-пирон 6 х 40 бр. 4 0,04 0,16
Тръба (пура) луминесцентна 36 W бр. 2 2,44 4,88

48,96
ТРУД:
РАБОТНИК -111 ст. ч.ч. 1,3755 3,20 4,40
РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 1,3755 3,20 4,40

8,80
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 2,45
доп.р-ди труд (%) 50 4,40
всичко преки 57,77
общо допълнителни р-ди 6,85
начисления (%) 3,2 2,07
Обща цена: 66,68

N.15 ’8210340019 34-12-0407 Доставка и монтаж на сериен ключ бр. 3

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

2409 Ключ сериен бр. 1 5,20 5,20
ТРУД :
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,15 3,20 0,48
ДОП. РАЗХОДИ:
дон.р.материали (%) 5 0,26
доп.р-ди груд (%) 50 0,24
всичко преки 5,68
общо допълнителни р-ди 0,50
начисления (%) 3,2 0,20
Обща цена : 6,38

N.16 ’8210340105 34-12-0409 Доставка и монтаж на контакт шуко бр. 4

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

Контакт скрит бр. 1 3,16 3,16
ТРУД:
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. ч.ч. 0,13 3,20 0,42
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 0,16
доп.р-ди труд (%) 50 0,21
всичко преки у х 3,58
общо допълнителни р-ди 7/ > \ 0,37
начисления (%) / ^  ■/ 3 2 0,13
Обща цена : Ц UJ $ \ р Vк I Т Л  ' 4,07

\ * ? \ /
г

J

уи

. /
V

i/
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N.17 '8471234000 Демонтаж метален шкаф 50/60/35 бр. 1

ТРУД:
р.н. цена

РАБОТНИК - 111 ст. ч.ч. 1,955 3,20 6,26
РАБОТНИК -1 ст. ч.ч. 3,91 3,20 12,51

18,77
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р-ди труд (%) 50 9,38
всичко преки 18,77
общо допълнителни р-ди 9,38
начисления (%) 3,2 0,90
Обща цена : 29,05

N.18 '8460300000 Разбиване на бетонови плотове 8 см m2 3,49

ТРУД:
р.н. цена

РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 3 3,20 9,60
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р-ди труд (%) 50 4,80
всичко преки 9,60
общо допълнителни р-ди 4,80
начисления (%) 3,2 0,46
Обща цена : 14,86

N.19 '8411952000 Разбиване на бетон m3 0,32

ТРУД:
р.н. цена

РАБОТНИК -1 ст. ч.ч. 19,6651 3,20 62,93
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р-ди труд (%) 50 31,46
всичко преки 62,93
общо допълнителни р-ди 31,46
начисления(%) 3,2 3,02
Обща цена: 97,41

N.20 '8462300000 Демонтаж на стара врата бр. 1

ТРУД:
р.н. цена

РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 1,5 3,20 4,80
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р-ди груд (%) 50 2,40
всичко преки 4,80
общо допълнителни р-ди 2,40
начисления(%) 3,2 0,23
Обща цена: 7,43

N.21 '8102082450 02-08-076 Тухлен зид YTONG 15 см m2 9,34

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

316 Вода m3 0,0009 0,20 0,00
Газобетон 150 х 600 х 250 мм бр. 6,7000 3,46 23,18
Разтвор лепилен зидарски (за г азобетон) кг 2,3000 0,26 0,60

23,78
МЕХАНИЗАЦИЯ:
Хаспел мем 0,0036 5,00 0,02
ТРУД:
зидар - 1 ст. ч.ч. 1,1 3,20 3,52
зидар - 1 ст. ..ф , *’■

ч.*т. . 1,1 3,20 3,52
зидар - 1 ст. / .  '{■'/ 1 'ч.ч.. 'Л  1,05 3,20 3,36
Работник 1 ст. - 1 ст. | u ? fm р,», \л>' "•ч-9Ь 1 3,20 3,20

J
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13,60

ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 1,19
доп.р.механизация (%) 15 0,00
доп.р-ди труд (%) 50 6,80
всичко преки 37,40
общо допълнителни р-ди 7,99
начисления (%) 3,2 1,45
Обща цена : 46,85

N.22 '8412130000 Доставка и монтаж стоманоб. щурц бр. 1

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

Щурц стоманобетонен 10/12/120 бр. 2 9,90 19,80
ТРУД:
ДЪРВОДЕЛЕЦ -1 ст. ч.ч. 0,25098 3,20 0,80
РАБОТНИК -1 ст. ч.ч. 1,00392 3,20 3,21

4,02
ДОП.РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 0,99
доп.р-ди труд (%) 50 2,01
всичко преки 23,82
общо допълнителни р-ди 3,00
начисления(%) 3,2 0,86
Обща цена: 27,67

N.23 8102082494К Зазиждане отвор с итонг /сише/ 70/50/30 бр. 1

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

316 Вода m3 0,00035 0,20 0,00
Гозобетон 600/300/250 бр. 2,345 5,37 12,59
Разтвор лепилен зидарски КГ 1,575 0,26 0,41

13,00
МЕХАНИЗАЦИЯ:
Хаспел мсм 0,0091 5,00 0,05
ТРУД:
зидар - III сг. ч.ч. 0,045885 3,20 0,15
зидар - II ст. ч.ч. 0,10045 3,20 0,32
Работник 1ст. - 1 ст. ч.ч. 0,10045 3,20 0,32

0,79
ДОП.РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 0,65
доп.р.механизация (%) 15 0,01
доп.р-ди труд (%) 50 0,39
всичко преки 13,84
общо допълнителни р-ди 1,05
зачисления (%) 3,2 0,48
Обща цена: 15,37

N.24 '8102132050 02-13-019 Гипсова мазилка по газобетон m 2 18,68

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

316 Вода m3 0,006 0,20 0,00
Мазилка гипсова машинна кг 30 0,25 7,50

7,50
МЕХАНИЗАЦИЯ:
Хаспел мсм 0,0013 5,00 0,01
Машина за полагане на мазилка мсм 0,03 85,00 2,55

2,56
ТРУД:
РАБО ТНИК - 1 ст. д.ч. 0,318 3,20 1,02
МАЗАЧ - II ст. *4; 0,542 3,20 1,73
МАЗАЧ-III ст. Л Р У  Л ч.ч 1,084 3,20 3,47

J
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6,22

ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 0,38
доп.р.механизация (%) 15 0,38
доп.р-ди труд (%) 50 з,п
всичко преки 16,28
общо допълнителни р-ди 3,87
начисления(%) 3,2 0,64
Обща цена: 20,79

N.25 8415111200С6
Частично изкърпване гипсова мазилка стени и 
тавани 30% m2 45,99

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

316 Вода m3 0,066 0,20 0,01
Мазилка гипсова машинна кг 36 0,25 9,00

9,01
МЕХАНИЗАЦИЯ :
Хаспел мсм 0,0011 5,00 0,01
Машина за полагане на мазилка мсм 0,03 85,00 2,55

2,56
ТРУД:
ГИПСАДЖИЯ -11 ст. ч.ч. 0,251 3,20 0,80
ГИПСАДЖИЯ - 1 ст. ч.ч. 1,02 3,20 3,26
РАБОТНИК - 1 сг. ч.ч. 0,1030 3,20 0,33

4,40
ДОП.РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 0,45
доп.р.механизация (%) 15 0,38
доп.р-ди труд (%) 50 2,20
всичко преки 15,97
общо допълнителни р-ди 3,03
начисления (%) 3,2 0,61
Обща цена : 19,60

N.26 ’8102131144 02-13-086
Грундиране по стени и тавани с 
дълбокопроникващ грунд по стени и тавани m2 153,31

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

Грунд дълбокопроникващ Л. 0,277806 5,40 1,50
ТРУД :
ЗИДАРО-МАЗАЧ -11 ст. ч.ч. 0,12 3,20 0,38
ДОН. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 0,08
доп.р-ди труд (%) 50 0,19
всичко преки 1,88
общо допълнителни р-ди 0,27
начисления(%) 3,2 0,07
Обща цена: 2,22

N.27 ’8102162161
Боядисване по стени и тавани с антибакгсриален 
латекс m2 153,31

МАТЕРИАЛИ.
р.н. цена

0,20316 Вода m3 0,0001 0,00
Латекс антибактериален кг 0,37 5,80 2,15

2,15
ТРУД :
БОЯДЖИЯ -111 ст. ч.ч 0,262 3,20 0,84
БОЯДЖИЯ -11 ст. - ч.ч. 0,394 3,20 1,26
РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. > ч 0,165 3,20 0,53

______________ _________ U - S II N 2,63

I /

/

,53 /

Л'7К ^ V >'

Анализи Стр. 7 от 10



№ шифър код име м-ка к-во цена стойност
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 0,11
доп.р-ди труд (%) 50 1,31
всичко преки 4,77
общо допълнителни р-ди 1,42
начисления (%) — 3,2 0,20
Обща цена: 6,39

N.28 '8102162030
Бл. боя по дървени врати и каси, вкл. подготовка 
основа - шкурене, китване. m2 23,4

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

Разредител кг 0,09 4,00 0,36
Шкурка м 0,1 1,00 0,10

000231/24.30.1 Боя блажна кг 0,48 5,00 2,40
Кит за дърво кг 0,12 5,85 0,70

3,56
ТРУД :
БОЯДЖИЯ - И ст. ч.ч. 0,487 3,20 1,56
БОЯДЖИЯ -111 ст. ч.ч. 0,181 3,20 0,58
РАБОТНИК -1 ст. ч.ч. 0,062 3,20 0,20

2,34
ДОП. РАЗХОДИ:

| доп.р.материали (%) 5 0,18
доп.р-ди труд (%) 50 1,17
всичко преки 5,90
общо допълнителни р-ди 1,35
начисления(%) 3,2 0,23
Обща цена : 7,48

N.29 '8102131144 02-13-086 Контактен грунд под гранитогрсс m2 12,32

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

Грунд контактен Бетон контакт кг 0,24 2,77 0,66
ТРУД:
ЗИДАРО-МАЗАЧ -11 ст. ч.ч. 0,32 3,20 1,02
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 0,03
доп.р-ди труд (%) 50 0,51
всичко преки 1,69
общо допълнителни р-ди 0,55
начисления(%) 3,2 0,07

— Обща цена : 2,31

N.30 '8413442000 Изкърпване на под с гранитогрсс 30/30 m2 7,04

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

3 W Вода m3 0,0033 0,20 0,00
Г ранитогрес m 2 1,1 29,22 32,14
Лепило за плочки кг 4,2 0,40 1,68
Смес фугираща кг 0,45 б,оо4 2,70

36,52
ТРУД:
РАБОТНИК -11 ст. ч.ч. 1,2124 3,20 3,88
РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 0,6062 3,20 1,94

5,82
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 1,83
доп.р-ди труд (%) 50 2,91
всичко преки 42,34
общо допълнителни р-ди \ н / Г ; 4,74
начисления (%) f O s " У/у, 3,2 1,51
Обща цена : /  : \  . 48,60

!Ujh M L

\J

J
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№ шифър код име м-ка к-во цена стойност

— —
N.31 '8413442000 Подова настилка с гранитогрес 30/30 m 2 5,28

МАТЕРИАЛИ:
р.н. |цена

316 Вода m3 0,0033 0,201 0,00
Г ранитогрес m 2 U 29,22 32,14
Лепило за плочки кг 4,2 0,40 1,68
Смес фугираща кг 0,45 6,00 2,70

36,52
ТРУД:
РАБОТНИК -11 ст. ч.ч. 1,2124 3,20 3,88
РАБОТНИК -1 ст. ч.ч. 0,6062 3,20 1,94

5,82
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 1,83
доп.р-ди труд (%) 50 2,91
всичко преки 42,34
общо допълнителни р-ди 4,74
начисления(%) 3,2 1,51
Обща цена : 48,60

N.32 13-240100-1053
Доставка и монтаж обков за врати /секретна 
брава, дръжки и секр. патрон бр. 3

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

Брава секретна бр. 1 7,45 7,45
28.63.13.008 Дръжки за брава секретна бр. 1 25,00 25,00

Патрон секретен бр. 1 8,58 8,58
41,03

ТРУД :
дърводелец-паркетчия -11 ст. ч.ч. 2,51 3,20 8,03
ДОП. РАЗХОДИ:

—
доп.р.материали (%) 5 2,05
доп.р-ди труд (%) 50 4,02
всичко преки 49,06
общо допълнителни р-ди 6,07
начисления(%) 3,2 1,76
Обща цена : 56,89

N.33 8102303714К
Доставка и монтаж на плътна МДФ врата, цяла 
каса, зкл. обков, секретен ключ 90/200 бр. 1

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

1682826988 Пяна монтажна л. 1 10,12 10,12
Врата MDF 90/200 см бр. 1 360,00 360,00
Брава секретна бр. 1 7,45 7,45

28.63.13.008 Дръжки за брава секретна бр. 1 25,00 25,00
Патрон секретен бр. 1 8,58 8,58

411,15
МЕХАНИЗАЦИЯ:

5,00Хаспел мсм 0,0018 0,01
ТРУД:
СТОЛАР -11 ст. ч.ч. 1,3788 3,20 4,41
РАБОТНИК - 1 ст. ч.ч. 0,459 3,20 1,47
СТОЛАР - 111 ст. ч.ч. 0,9198 3,20 2,94

8,82
ДОП.РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 20,56
доп р.механизация (%) — 15 0,00
доп. р-ди труд (%) Х \ ^ f v ; \  so 4,41
всичко преки 419,98
общо допълнителни р-ди ... /in». - Л / г \ 24,97

V
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№ шифър код име м-ка к-во цена стойност
начисления(%) 3,2 14,24
Обща цена : 460,20

N.34 8102132112К 02-13-090 Д-ка и м-ж преходни ал. лайсни настилка м 4

МАТЕРИАЛИ:
р.н. цена

Лайсна преходна м 1,2 4,50 5,40
ТРУД:
ГИПСАДЖИЯ - 1 ст. ч.ч. 0,07 3,20 0,22
ГИПСАДЖИЯ -11 ст. ч.ч. 0,07 3,20 0,22

0,45
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р.материали (%) 5 0,27
доп. р-д и труд (%) 50 0,22
всичко преки 5,85
общо допълнителни р-ди 0,49
начисления (%) 3,2 0,20
Обща цена: 6,54

N.35 8512384000С6 Пренасяне и извозване на строителни отпадъци бр. 6

МЕХАНИЗАЦИЯ:
р.н. цена

Превоз на 1 m3 отпадъци на 1 км мем 20 0,6 12,00
Такса за депониране на строителни отпадъци мем 1 1,2 1,20

13,20
ТРУД:
товарач -1 ст. ч.ч. 2,453194 3,2 7,85
РАБОТНИК -1 ст. ч.ч. 0,9850 3,2 3,15

11,00
ДОП. РАЗХОДИ:
доп.р.механизация (%) 15 1,98
доп.р-ди труд (%) 50 5,50
всичко преки 24,20
общо допълнителни р-ди 7,48
начисления (%) 5 1,58
Обща цена : 33,27
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ЕТ "ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ"
5180 Полски Тръмбеш, ул. „Клокотница” № 5, тел./факс: 06141/ 6358, et_vkostov@abv.bg 
1839 София, кв. „Враждебна”, ул. „4” № ЗА, тел./факс: 02/ 99 50 338, 02/4372075www.remont-bg.com

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ”

Представлявано от Васил Иванов Костов в качеството си на Управител

със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, ул. Клокотница № 5 и адрес

на управление: гр. София, кв. Враждебна, ул. Четвърта № ЗА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие във връзка с участието ни в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на
помещения в болничната аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

Предлаганият от нас срок за изпълнение на поръчката е 10 (десет) дни.

Валидност на предложението - 30 /тридесет/ дни

Дата: 15.02.2017г. ДЕКЛАРАТОР:

>/

mailto:et_vkostov@abv.bg
http://www.remont-bg.com


ОБЕКТ „Основен ремонт на помещения в болнична аптека на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ’
ЕАД"

Ценово предложение

№ Наименование вид дейност
Ед. м- 

ка
количес

тво
Ед.цена Стойност

1. ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
1 Изнасяне на мебели, шкафове и друг инвентар ч.дни 6,00 36,20 217,20
2 Демонтаж дървени стенни шкафове m2 37,92 15,65 593,45
3 Демонтаж дървена преградна стена с оберлихт m2 11,14 4,92 54,81
4 Демонтаж дървено гише 70/50 бр 1 ,0 0 7,43 7,43
5 Демонтаж метална решетка на прозорец 150/160см /рязяне 

на мет.шина 30/5мм 9бр-замонолитена/ бр 1 ,0 0 4,95 4,95
6 Доставка и монтаж на нова метална решетка 150/160см бр 1 ,0 0 182,30 182,30
7 Демонтаж на чугунени радиатори 16 глидера бр 2 ,0 0 7,26 14,52
8 Боядисване чугунени радиатори - блажна боя 1000/700 бр 2 ,0 0 39,60 79,20
9 Демонтаж на облицовка фаянсови плочи 15/15 - стени m2 7,37 6,83 50,34
10 Изкърпване по стени с вароциментов разтвор m2 7,37 6,58 48,49
11 Изкърпване гипсова шпакловка по стени m2 7,37 10,40 76,65
12 Демонтаж на осветителни тела бр 5,00 3,97 19,85
13 Демонтаж на ключове и контакти бр 7,00 0,30 2 ,1 0
14 Доставка и монтаж на на осветителни тела ЛОТ 2x36 бр 5,00 66,68 333,40
15 Доставка и монтаж на сериен ключ бр 3,00 6,38 19,14
16 Доставка и монтаж на контакт шуко бр 4,00 4,07 16,28
17 Демонтаж метален шкаф 50/60/35 бр 1 ,0 0 29,05 29,05
18 Разбиване на бетонови плотове 8см m2 3,49 14,86 51,86
19 Разбиване на бетон m 3 0,32 97,41 31,17
2 0 Демонтаж на стара врата бр. 1 ,0 0 7,43 7,43
21 Тухлен зид YTONG 15 см m2 9,34 46,85 437,58
2 2 Доставка и монтаж стоманоб. щурц бр- 1 ,0 0 27,67 27,67
23 Зазиждане отвор с итонг /гише/ 70/50/30 бр. 1 ,0 0 15,37 15,37
23 Гипсова мазилка по газобетон m2 18,68 20,79 388,36
25 Частично изкърпване гипсова мазилка стени и тавани 30% m2 45,99 19,60 901,46

26 Грундиране по стени и тавани с дълбокопроникващ грунд 
по стени и тавани m2 153,31 2 ,2 2 340,35

27 Боядисване по стени и тавани с антибактериален латекс m2 153,31 6,39 979,65
28 Бл. боя по дървени врати и каси, вкп. подготовка основа - 

шкурене, китване. m2 23,40 7,48 175,03
29 Контактен грунд под гранитогрес m2 12,32 2,31 28,46
30 Икърпване на под с гранитогрес 30/30 m2 7,04 48,60 342,14
31 Подова настилка с гранитогрес 30/30 m2 5,28 48,60 256,61
32 Доставка и мантаж обков за врати /секретна брава, дръшки 

и секр. Патрон бр. 3,00 56,89 170,67

33 Доставка и монтаж на плътна МДФ врата, цяла каса, зкл. 
обков, секретен ключ 90/200 бр. 1 ,0 0 460,20 460,20

34 Д-ка и м-ж преходни ал.лайсни настилка м 4,00 6,54 26,16
35 Пренасяне и извозване на строителни отпадъци m3 4,00 33,27 133,08

ВСИЧКО: 6 522,41
ВСИЧКО БЕЗ ДДС 6 522,41
Непредвидени разходи 20% 1 304,48
ВСИЧКО ОБЩ О С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 20%: 7 826,89
ДДС 1 565,38
ВСИЧКО С ДДС 9 392,27

Срок за изпълнение - 10 /десет/ дни

Ценообразуващи показатели за непредвидени РСМР:

f, ч '
jj' Гр. HuntWJ 

ft
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Средна часова ставка - 3.20 лв./ч/час; 
Допълнително разходи за труд -  50%; 
Допълнително разходи за транспорт и механизация 
Доставно-складови разходи за материали -  5%; 
Печалба -  5 %.
Размер на авансово плащане 25 %

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ЕТ "Васил Иванов 
ДАТА 14.02.2017 г.
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-  15%;




