
д о г о в о р  ?
за извършване на ремонтно-възстановителни СМР на ,Та 

сгради и сградни инсталации на УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД

Днес, т , и  . 2015г., в гр. София между:

УМБАЛ”ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД със седалище и адрес на управление 
гр.София-1527, район „Оборище”, ул."Бяло морем№ 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

ДЗЗД”Царица Йоанна 2015” със седалище гр. София-1836, бул.”Владимир 
Вазов” № 90, вх. „А”, ет. 2, ап. 4, вписано в ТР към АВ с ЕИК 176889208, 
представлявано от Милена Георгиева Георгиева, в качеството му на Управител, 
наричано за краткост ’’ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание Рамково споразумение 
№242/10.07.2015г., сключено след проведена обществена поръчка, публикувана в РОИ 
на АОП под № 00494-2015-0013 и Решение № РД-03-87/08.10.2015г. 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 „Преустройство на съществуваща урологична операционна зала в 
операционна зала с апарат INTRABEAM, намираща се в Операционен блок на 
УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, финансирани от M3 по договор № РД-12- 
215/11.06.2015г.
(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 до 20% до края на обекта. Ценообразуващи показатели за 

непредвидени СМР:
• Средна часова ставка - 3,15 лв./ч/час;

•  Допълнително разходи за труд -  45 %;

• Допълнително разходи за транспорт и механизация -  17 %;

• Доставно-складови разходи за материали -  5 %;

• Печалба -  5 %.

• Цена на материали -  публично известна

• Количество на преки разходи за труд, материали и механизация съгласно УСН.



И. 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 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 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 до 23 455,56 лв. без ДДС или 28 146,67 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 до 28 146,67 лв. без ДДС или 33 776,04 лв. с ДДС.
(3) Заплащането ще се извърши както следва:

- 20% - авансово, съгласно чл. 10, ал. 1, от сумата с ДДС, в 3 дневен срок след 
подписване на договора;

- 70% - 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:

IB AN: BG50STSA 9300 0016 4725 06 BIC: STSABGSF- Банкова сметка в ДСК ЕАД

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 1 407,33 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 пово 
усвояване на предвидените в този договор неустойки от гаранцията за

I за автоматични 
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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: IB AN 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.

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.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ.

(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.2 Е 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:
Приложение № 1 -  Ценово предложение - Количествено-стойностната сметка 
Приложение № 2 -  Техническо предложение

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/   ....................
доц. д-р Еригорий Меделко^дм 
Изпълнителен директор

Г ' /  t \ ~

ЗА ИЗПЪЛ!

Г TfeO *ззд *т



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ Наименование на СМР
Мяр

ка К-во
Единич 
на цена

Обща
стойност

1
ИЗВАЖДАНЕ НА ВИТРИНИ И ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ 
ВИДОВЕ ВРАТА бр 2,00 4,25 8,50

2
ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН НА 
КОНСТРУКЦИЯ m2 31,00 5,41 167,71

3 ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНЕН ПЛОТ m2 3,90 15,32 59,75
4 ДЕМОНТАЖ НА РАДИАТОРИ бр 2,00 10,40 20,80
5 ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА бр 6,00 4,04 24,24
6 ДЕМОНТАЖ НА МИВКА И СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ бр 1,00 5,30 5,30
7 Грунд бетон контакт по под m2 26,00 3,30 85,80
8 Грунд бетон контакт по стени над фаянс m2 23,40 3,30 77,22
9 Стържене латекс m2 23,40 1,16 27,14
10 Напукване мазилка m2 24,40 1,65 40,26

11
PVC рулонна настилка,ЕЛЕКТРОПРОВОДИМА доставка и 
монтаж

m2
28,14 48,20 1 356,35

12 Саморазливна замазка - 4мм m2 25,14 18,65 468,86

13 PVC холкери вкл. капачки комплект, доставка и монтаж m2 23,10 8,65 199,82

14

Доставка и монтаж на ламиниран плот 5см, в/у метална 
конструкция от Инокс

m2

2,10 254,10 533,61

15

Доставка и монтаж на гипсокартон за стени-лепене и дюбели m2

72,00 12,65 910,80
16 Грундиране на гипсокартон m2 72,00 3,30 237,60
17 Доставка и монтаж на окачен таван-гладък гипсокартон m2 36,00 32,01 1 152,36
18 Грундиране на гипсикартон по таван m2 26,00 3,30 85,80

19 Антибактериален латекс по таван m2 26,00 5,20 135,20
20 Цим. мазилка и обработка по страници (входна врата) m2 12,50 6,95 86,88
21 PVC рулонна стенна облицовка с декоративни елементи m2 72,00 44,32 3 191,04
22 Монтаж на PVC дограма m2 5,00 152,32 761,60
23 Оформящи лайсни по страници m2 10,00 2,15 21,50

24
Обличане на въздуховод с гипсокартон вкл. грундиране и 
боядисване с латекс

м'
10,00 20,10 201,00

25
Доставка и монтаж на врата по лъчезащитен проект AL с РВ= 
0.5

m 2
3,14 410,00 1 237,40

26 ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ,ХОРИЗОНТАЛНИ щори m2 5,00 28,65 143,25

27
ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ 
ЛАТЕКС

m2
108,00 6,45 696,60

28 ПРОБИВАНЕ ОТВОР В ТУХЛЕНА СТЕНА 30/30 бр 4,00 1,70 6,80

29

БЛОК ВЕНТИЛАЦИОНЕН СМУКАТЕЛНО- 
НАГНЕТАТЕЛЕН,КАНАЛЕН ТИП С ВГРАДЕНИ: 
СМУКАТЕЛЕН И НАГНЕТАТЕЛЕН 
ВЕНТИЛАТОР, РЕКУПЕРАЦИОНЕН 
ТОПЛООБМЕННИК,ФИЛТРИ G3 И 
F7,БАЙПАС,ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ И 
МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ОКОМПЛЕКТОВАН бр 1,00 5120,00 5 120,00



30

ВЪЗДУХОНАГРЕВАТЕЛ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАНАЛЕН ' 
THn,SYSTEMAIR СМВ 200-5 ИЛИ ПОДОБЕН ,КОМПЛЕКТ 
С ВГРАДЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГУЛАТОР НА 
ТЕМПЕРАТУРА,КАНАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ ЗА 
ТЕМПЕРАТУРА В ДИАПАЗОН 0-30°С,МОНТАЖНИ 
ЕЛЕМЕНТИ,С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:9,0 KW/400V, Ф315 
ММ„ ОКОМПЛЕКТ OB AH С ТЕРМОЗАЩИТА И 
НЕОБХОДИМИТЕ АКСЕСОАРИ ПО ФИРМЕН РАБОТЕН 
ПРОЕКТ НА ДОСТАВЧИКА бр 1,00 681,32 681,32

31 КУТИЯ С ВИСОКОЕФЕКТИВЕН НЕРА ФИЛТЪР Н 12 бр 1,00 410,20 410,20

32

РЕШЕТКА ВЕНТИЛАЦИОННА Е РЕГУЛИРАщА И 
НАПРАВЛЯВАщА СЕКЦИЯ С РАЗМЕРИ 825X125 С 
КОНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ В/У ПРАВОЪГЪЛЕН 
ВЪЗДУХОВОД бр 2,00 37,50 75,00

33
РЕШЕТКА ЗАщИТНА ВЕНТИЛАЦИОННА ЗА ЧЕЛЕН 
МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОД бр 1,00 74,21 74,21

34
ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА 
ЛАМАРИНА,ПРАВОЪГЪЛНИ 200 X 200 ММ м' 10,00 35,68 356,80

35 ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф200 м' 15,00 28,40 426,00

36

КЛИМАТИЗАТОР СПЛИТ СИСТЕМА,
ИНВЕРТОРЕН,ТЕРМОПАНЕЛЕН ,ОХЛ. 1,6-4,5КВТ, 
ОТОПЛЕНИЕ 1,6-5,2 КВТ, К-НТ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
3,5/3,23,ВЪЗДУХ 720 МЗ/Н ТЕМП. ОБХВАТ ВЪНШЕН 
ВЪЗДУХ -15С ДО +46 С, К-КТ бр 1,00 1540,00 1 540,00

37

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО 
ТАБЛО"ТДБ", МОНТАЖ НА СТЕНА ,ИЗПЪКНАЛ 
МОНТАЖ,С МЕТАЛНА ВРАТА 13 МОДУЛА бр 1,00 352,20 352,20

38 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 2X1,5 ш т2 м 40,00 3,25 130,00
39 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3X1,5 т т 2 м 20,00 4,15 83,00
40 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3X2,5 т т 2 м 30,00 5,10 153,00

41 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5X4,0 ш т2 м 10,00 8,40 84,00
42 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5X6,0 тш 2 м 3,00 12,65 37,95
43 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО бр 2,00 42,32 84,64
44 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ бр 2,00 185,40 370,80
45 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕВАКУАЦИОНЕН бр 1,00 32,20 32,20
46 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБИКНОВЕН ЕЛ.КЛЮЧ бр 1,00 5,50 5,50
47 ДОСТАВКА НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ ф16мм м 40,00 2,65 106,00
48 ДОСТАВКА НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ ф20мм м 50,00 2,80 140,00
49 ДОСТАВКА НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ ф25мм м 10,00 3,10 31,00
50 ПРЕНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ m3 10,00 15,50 155,00
51 ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ m3 10,00 18,21 182,10
52 ЦУРЦ ДО 2 м' бр 1,00 35,20 35,20
53 АГЛУШКА 200/200 бр 2,00 85,20 170,40
54 ПРЕРАБОТКА НА АНШУСИ бр 4,00 18,84 75,36

55

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛ. РАДИАТОРИ Н 500 , 13 
}ЕБРА КОМПЛЕКТ АРМИРОВКА, СТОЙКИ ЗА ПОД И 
/ТЕНА бр 2,00 254,50 509,00

56 IПАПКА ЗА ВЪЗДУХОВОД бр 1,00 41,50 41,50
)БЩ А СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: 23 455,56
ЗЕПРЕДВИД^НИ 20% : /

— ^ -------------------;---------------------------------- тр=̂ ----------------------------------—--------- -г 4691,11



ВСИЧКО ОБЩО С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, БЕЗ 
ДДС: 28 146,67

Ценообразуващи показатели за непредвидени РСМР

Средна часова ставка - 3.15 лв./ч/час;
Допълнително разходи за труд -  45 %;
Допълнително разходи за транспорт и механизация -  17 %; 
Доставно-складови разходи за материали -  5 %;
Печалба -  5 %.


