
^ТЧ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - БАРНА

за “Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 
10135.3513.252.4 в Учебен корпус -  3 по реда на чл.151 от ЗУТ /код, съгласно

„ФМБ” на ИУ-Варна протоколи вх.№ РД-20-3 89/13.06.2017г. и вх.№ РД-20- 
404/22.06.2017г. за резултатите от оценка на получените оферти по обществена 
поръчка обявена по реда на чл.20, ал.З, т.1 и глава двадесет и шеста от ЗОП между:

1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, със седалище и адрес на 
управление гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” №77, идентификационен номер по 
БУЛСТАТ 000083619, идентификационен номер по ДДС BG000083619, представляван 
на основание заповед № РД 14-1757/28.05.2015 г. от проф. д-р Стоян Андреев Стоянов
- Зам.-ректор „ФМБ” и Анета Николаева Великова - Главен счетоводител, от една 
страна, наричан по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

2. “ИСС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, 
п.к.9000 ул.“Христо Ботев” № 10, идентификационен номер по БУЛСТАТ 103650730, 
идентификационен номер по ДДС BG103650730, IBAN: BG83 ТТВВ 9400 1515 0655 60, 
BIC: TTBBBG22 при ТБ „SG Експресбанк“ АД -  клон Варна, представлявано от 
инж.Стамат Иванов Стаматов -  Управител от друга страна, наричано по-нататък 
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

обекта на поръчката с предмет: „Строителни работи по вътрешно възстановяване на 
сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус -  3 по реда на чл.151 от 
ЗУТ“, съгласно предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация и ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна 
част от настоящия договор.

Чл.2. При изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да ползва 
подизпълнители.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК
Чл.З. (1). Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
(2). Срокът за изпълнение на настоящия договор е до 30 септември 2017г.
(3). За приключване на изпълнението на поръчката се счита приемането на 

извършените работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на Констативен акт обр. 19.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
Чл.4. За цялостно изпълнение предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на 164 025.70лв. /сто шестдесет и четири 
хиляди двадесет и пет лева и седемдесет стот^щкц/, без включен ДДС.
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Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по чл. 4 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
банков път, както следва:

5.1. 20% от стойността на договора или 32 805.14лв. /тридесет и две хиляди 
осемстотин и пет лева и четиринадесет стотинки/, без включен ДДС - след сключване 
на договора и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5.2. 80 % от стойността на договора или 131 220.56лв. /сто тридесет и една 
хиляди двеста и двадесет лева и петдесет и шест стотинки/, без включен ДДС, след 
приключване на изпълнението на поръчката, подписване на Констативен акт обр.19 и 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва плащане при некачествено извършени 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ видове работи, преди отстраняване на всички недостатъци, 
установени с двустранен писмен констативен протокол. Отстраняването на 
недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на

задълженията по настоящия договор да осъществява контрол относно качеството, 
количеството, етапите на изпълнение, техническите параметри и други, без с това да 
възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати сумите по настоящия договор 
по реда, определен в член 5.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи при 

спазване на всички нормативно установени изисквания, като поема отговорността за 
извършената от него дейност пред държавните, контролните и други органи и 
организации. Всички санкции в тази връзка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва качествени материали -  
българско или чуждо производство, които отговарят на българските стандарти и са 
придружени със съответните сертификати за качество.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да състави изискващата се техническа 
документация по Наредба №3/31.03.2003 г.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изнася и извозва от обекта периодично 
строителните отпадъци до депо за отпадъци за негова сметка.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури безопасни условия на труд 
с оглед опазване на живота, здравето и трудоспособността на работещите и да 
изпълнява нарежданията, издавани от Координатора по безопасност и здраве със 
задачите му по контрола за ЗБУТ. За целта преди започване на изпълнение на видовете 
работи предмет на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да подпише с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ споразумение.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда начален и всички видове инструктажи, 
съгласно правилата по Техника за безопасност и охрана на труда /ТБОТ/, съгласно 
действащото законодателство.

Чл,15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи предмет 
на поръчката, съгласно изискванията за противопожарна охрана на обектите и опазване 
на околната среда.

Чл.16. Рискът от случайното погиване на суровини, материали, конструкции, 
техника и други се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до въвеждане на обекта в експлоатация.
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Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за правилното, сигурно и 
безопасно изпълнение на всички дейности -  предмет на настоящия договор. Отговорността 
за евентуални злополуки на обекта е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЧлЛ8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезопаси за своя сметка 
строителната площадка и вътрешността на обекта, като постави и нагледни табели, знаци и
др.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка нанесени 
щети по околното пространство и помещения в които не е извършвал дейности предмет 
на настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл.20. (1). Гаранционният срок е не по-малък от минималните гаранционни 

срокове съгласно Наредба 2 от 31.07.2003г. изм. и доп. в ДВ бр. 49 от 2005г. за 
отделните видове дейности и започва да тече от датата на подписване на констативен 
акт обр. 19 за приемане видовете работи, предмет на поръчката, като за СМР по част 
„Архитектура“ е 5 /пет/ години и за СМР по част „Електрическа“ е 5 /пет/ години.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се 
скрити недостатъци и дефекти след откриването им и определя срок за отстраняването 
им.

(3). В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
отстранява безплатно всички констатирани недостатъци и дефекти. За отстранените 
недостатъци и дефекти се съставя двустранен констативен протокол.

(4): В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците и дефектите в 
срока по ал.З и ал.4, или откаже писмено да ги отстрани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
на неустойка в размер на 3% (три) процента от стойността на договора и действително 
направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъците.

VII.ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранцията, обезпечаваща

изпълнението на договора за обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от 
стойността на договора или 8 201.29лв. /осем хиляди двеста и един лева и двадесет и 
девет стотинки/.

Чл.22. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената 
поръчка се представя при подписването му.

Чл.23. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената 
поръчка: подлежи на връщане в срок от 5 /пет/ работни дни след коректното му 
изпълнение.

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата, представена като 
гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка за периода, 
през който средствата законно са престояли у него.

Чл.25. В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои 
гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка като 
неустойка.

Чл.26. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълнява предмета на настоящия 
договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за забава в размер на 1% за всеки 
ден закъснение, но не повече от 20% общо от цената. След достигане на максималния 
размер на неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да „прекрати договора, като/усвои
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гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка като 
неустойка.

. Чл.27. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение 
за претърпени имуществени вреди над нейния размер, както и правото да задържи 
плащането на съответна месечна такса.

УШ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.28. Настоящият договор се прекратява:
-  С изтичане на срока.
-  С изпълнение на задълженията.
-При наличие на влязъл в сила акт, задължителен за страните. При 

прекратяването не се дължи обезщетение за вреди.
-ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

едноседмично предизвестие, считано от датата на получаване. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановява предоставения аванс от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.29. (1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати предсрочно действието на 
договора, ако след сключването му настъпят обстоятелства, в резултат на които не е в 
състояние да изпълни задълженията си по него. Договорът се прекратява със 7-дневно 
/седемдневно/ писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да преврати договора преди изтичане на срока 
му с 7-дневно предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при неточно изпълнение 
на възложените му работи, без да дължи неустойки и санкции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При 
тази хипотеза ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за пълния 
размер на вредите, включително и на пропуснатите ползи, резултат от неточното 
изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и реално претърпените вреди, пропуснати ползи 
от предсрочното прекратяване на договора.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
ЧлЗО. За неуредените с настоящия договор хипотези се прилага действащото 

търговско и гражданско законодателство.
Чл.31. Отговорни лица за изпълнението на договора:
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  инж.Стамат Стаматов -  Управител, gsm 0888 613 049;
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  Деян Баев, Ръководител сектор "Инвестиционна политика и 

инвеститорски контрол”, gsm 0882 164 686.
Приложения към настоящия договор:
1. Копие от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Копие от ценовитЛюраметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Настоящият договор се шготви и подписа в три еднакви екземпляра -  два за

д Ъ В ^ КИтаЛЯи един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ЗА В Ъ Зд аЖ Щ И Е * ' _ЯА И зт.1Ш И ТЕЛ 1----- ( Ва ^НА
заличен 'НА о гн п кд о м с и п . л ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВА8ЙЕ ЧЛ.2, A /I.i ОТ

ЕЧЛ-2' АЛ-10Т ЗА!<ОНАЗАЗАЩИТА НАЛИЧНИТЕ ЛДННИ ■ W
Т -----^^ОНАМЗАи*ИГАНАЛИЧНИТРДАННИ : и  ™3 a M . - P e i c f o j ^ ---------------  - Упра^йт^ инж. Стамат Стаматов

Гл. Счетоводителю® /
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Приложение 10

ПРЕДЛО Ж ЕНИ Е  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

в а у частник в обществена поръчка с предмет: '’Строителни работи по вътрешно 
възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус -  3 по 

реда на чл.151 от ЗУТ” с ред на възлагане събиране на оферти с обява.

Подписаният инж. Стамат Иванов Стаматов
(трите имена)

данни по документ за самоличност: л. к. № 645349790, издадена на 16.09.2014г. от МВР Варна 
(номер налична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на Управител на „МСС Инженеринг"4 ООД

(длъжност) (наименование на участника)
ЕИК/ВУЛСТАТ 103650730

Съгласно публикувана в профила на купувача на Икономически университет - 
Варна и в електронната страница на Агенция по обществени поръчки, при ред за 
възлагане събиране на оферти с обява с предмет: "Строителни работи по вътрешно . 
възстановяване на страда с идентификатор J0135,3513.252.4 в Учебен корпус — 3 по 
реда на чл.151 от ЗУТ ” и след като се запознахме с условията за участие, приемаме да 
изпълним обществената поръчка съгласно изискванията на възложителя и 
предоставяме иа вниманието Ви настоящото предложение за изпълнение на поръчката 
в съответствие с техническата спецификация. Ние предлагаме:

1. Да изпълним поръчката в срок до 30 септември 2017г., но . не по-късно от 01 
октомври 2017г.

2. Предлагаме гаранционен срок на извършените от нас работи, както следва:
2.1 .За изпълнени СМР по част „Архитектурна“ -  5 /пет/години
2.2.3а изпълнени СМР по част „Електрическа“ -  5/пет/години

едлагаме иожаро-известятелна система:

.Пожароизвестителна централа, 
адресеруема

Акумулатор

П ожаро и з вести тел „ комплект с основа 

Сирена

Ръч е н пожаро и з вести тел 

Кабел пожарен

.... L ,

j изтьлнена с минимум 2 сигнални контура, 
адресируеми устройства в един сигнален 
контур-минимум 128,пожароизвести’гелни зони 
минимум 250,адресируеми устройства в една 
зона минимум 60,време за реакция на сигнал от 
задействан пожарогасител-до 10 секунди, 
токозах ранване-мрежово 220/230V AC, 
акумулаторно 2x12V P C ___
12V 18 Ah

о i i т-ц ч н о - ди м ет i адрес и ру ем

I

Ат

| адресируема 

! адресируем
I
| 2 х  I  м м 2

\''V„
v \



з. Прилагаме документи, доказващи еквивалентността на изделията включени в 
техническата спецификация, както следва (попълва се ако има предложение за 
еквивалент на изделия):...........................................

Дата 08.06.2017г.

Име и фамилия инж. Стамат Стаматов Л У ' /Z
.................../  А  Г

Подпис на лицето (и печат) ■//■ 1 '! ^  Ш;:
Г i/ ' *■ ч /



Ценови параметри по техническа спецификация по обществена поръчка 
Количествено-стойностна сметка на обект:

Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус -  3
на Икономически университет - Варна по реда на чл.151 от ЗУТ

Приложение 11

Г ”Т

N9 Описание ед. мярка количество
ед.цена
/лева/

Стойност
/лева/

. ■■■ ... ■ :
■ ’r ;V/ -: \ :̂: 'Ет.аЖ:Хуй

I Демонтажни работи
( Събаряне стени тухлена зидария 25см m3 3,00 5,00 15,00
И Строителни работи

!
1I

i

Монтаж на дървена подова конструкция от иглолистен 
материал (тип скара), изолация от каменна минерална вата, 
OSB 22 мм (само труд)

m 2 148,00 13,40 1 983,20

Монтаж на ламинатна подова настилка 12 мм с подложка 
(само труд) m 2 362,00 2,50 905,00

3 Монтаж на РУС первази (само труд) м 242,00 1,30 314,60

4 Монтаж на преходни лайсни при смяна на настилката (само 
труд) м 2 1 ,0 0 5,00 105,00

5 Доставка и монтаж алуминиеви плътни врати с фладерно. 
покритие на плътна част за санитарни възли m 2 6 ,0 0 115,00 690,00

ь
j. .... „

Доставка и монтаж на преградни стени с врати в санитарни 
възли от hpl плоскости с дебелина 12мм окмплектовани с 
панти и брави за 8 броя кабини

m 2 40,00 170,00 6 800,00

I 7
L .

Доставка и монтаж алум. дограма със стъклопакет без 
отваряеми части m 2 8,25 1 0 0 ,0 0 825,00

i -8 !L -
Доставка и монтаж подпрозоречни пер ва^-qr селектиран 
врачански варовик с подлепка и фаска \ \ м 55,00 

L ___ ........
45,00 2 475,00



9 Доставка и монтаж на алуминиев парапет м 32,00 [ 20,00 640,00

10 Изнасяне и извозване на строителни отпадъци вкл. такса 
смет m3 35,001 10,00 350,00

■ ■ ■ Ш К Ш Ш l i i i i l i

-;,.Vsv...U =. v . V v>  /
I Демонтажни раббти
1 Събаряне стени тухлена зидария 25см m3 3,00 5,00 15,00
2 Демонтаж фаянсова облицовка m 2 5,00 5,00 25,00
3 Очукване на всички видове циментови замазки m 2 21,00 5,00 105,00
4 Очукване мазилка по стени m 2 165,00 3,20 528,00
5 Изваждане прозорци от зид вкл. каса бр. 7,00 5,00 35,00
6 Премахване на постна боя m 2 1 320,00 1,60 2 112,00
II Строителни работи
1 Зидария с газобетон на 25см m3 1,80 170,00 306,00
2 Зидария с газобетон на 12см m 2 21,00 25,00 525,00
3 Запълване на радиаторни ниши с газобетон m 2 28,00 30,00 840,00
4 Шпакловка със стъклофибърна мрежа върху газобетон m 2 73,00 7,70 562,10
5 Изравнителна армирана замазка m 2 58,00 9,10 527,80
6 Вароциментова мазилка по стени m 2 298,00 6,20 1 847,60

7 Обръщане на прозорци с XPS екструдиран полистирен вкл. 
циментова шпакловка със стъклофибърна мрежа

м 356,00 11,10 3 951,60

8 Вароциментова мазилка по страници на отвори вкл. 
оформяне ръбове м 462,00 5,50 2 541,00

9 Гипсова шпакловка по стени със стъклофибърна мрежа m 2 1 290,00 7,40 9 546,00
10 Гипсова шпакловка по гипсокартон m 2 746,00 4,10 3 0.58,60
11 Гипсова шпакловка по страници на отвори м 412,00 3,00 1 236,00
12 Оформяне ръбове с алуминиеви профили м 682,00 1,90 1 295,80

13
Монтаж на дървена подова конструкция от иглолистен 
материал (тип скара), изолация от каменна минерална вата, 
OSB 22 мм (само труд)

m 2 409,00 13,40 5 480,60

■-14r\ ;
Монтаж на ламинатна подова настилка^ 12 к/^с^подложка 
(само труд) \  Г х  \

m 2 429,00
.<-5

2,50 1 072,50



15 [Монтаж на PVC первази (само труд) м 264,00 1,30 343,20

16 Монтаж на преходни лайсни при смяна на настилката (само 
труд)

м 12,00 5,00 60,00

17 Изграждане на окачен таван от гипсокартонови плоскости 
(12,5 мм) m 2 705,00 15,60 10 998,00

18
Изграждане на окачен таван от минераловатни пана модул 
600/600 мм m 2 102,00 21,00 2 142,00

19 Изграждане на вертикален преход от гипсокартон 12,5 мм м 80,00 9,10 728,00

20
Оформяне куфари с гипсокартон 12,5мм на конструкция 
около Вик и ОВК щрангове m 2 85,00 23,70 2 014,50

21
Боядисване с латекс трикратно вкл. грундиране по стени и 
тавани m 2 1 456,00 4,10 5 969,60

22 Доставка и монтаж алуминиеви плътни врати с фладерно 
покритие на плътна част за санитарни възли m 2 6,00 115,00 690,00

r
i 23
L .

Доставка и монтаж алум, дограма със стъклопакет без 
отваряеми части m 2 11,20 100,00 1 120,00

I—
! 24
i

Доставка и монтаж подпрозоречни первази от селектиран 
врачански варовик с подлепка и фаска м 51,00 45,00 2 295,00

p  25

26

Доставка и монтаж на алуминиев парапет м 22,00 20,00 440,00
Изнасяне и извозване на строителни отпадъци вкл. такса 
смет m3 35,00 10,00 350,00

' '■ . т'- !'='v ‘ V""1 'X = .'=* L; гсичко етаж П: 62 760,90
1.............. . ' " ............................... - ...... ;..... ...—

,V ",v - J-'-'-.- A , : \
I Демонтажни работи
1 Събаряне стени тухлена зидария 25см m3 3,00 5,00 15,00
2 Демонтаж фаянсова облицовка m 2 5,00 5,00 25,00
3 Очукване на всички видове циментови замазки m 2 21,00 5,00 105,00
4 Очукване мазилка по стени m 2 165,00 3,20 528,00
5 ■ Изваждане прозорци от зид вкл. каса бр. 7,00 5,00 35,00
6 Премахване на постна боя m 2 1 320,00 1,60 2 112,00
l i  !С7р6ИТ^ЛЙИ,^Ш0Щ::;^

' >. \  c



Зидария c газобетон на 25см | m3 1,69 170,00 287,30
i

Z Зидария с газобетон на 12см. | m2 2 1 ,0 0 25,00 525,00
0 Запълване на радиаторни ниши с газобетон m 2 28,00 30,00 840,00
4 Шпакловка със стъклофибърна мрежа върху газобетон m 2 73,00 7,70 562,10
5 Изравнителна армирана замазка m 2 58,00 9,10 527,80
6 Вароциментова мазилка по стени m 2 298,00 6 ,2 0 1 847,60

7 Обръщане на прозорци cXPS екструдиран полистирен вкл. 
циментова шпакловка със стъклофибърна мрежа м 356,00 1 1 ,1 0 3 951,60

8 Вароциментова мазилка по страници на отвори вкл. 
оформяне ръбове м 462,00 5,50 2 541,00

9 1Гипсова шпакловка по стени със стъклофибърна мрежа m 2 1 290,00 7,40 9 546,00
10“ ”1Гипсова шпакловка по гипсокартон m 2 746,00 4,60 3 431,60
11 Гипсова шпакловка по страници на отвори м 412,00 3,00 1 236,00
12 Оформяне ръбове с алуминиеви профили м 682,00 1,90 1 295,80

13
Монтаж на дървена подова конструкция от иглолистен 
материал (тип скара), изолация от каменна минерална вата, 
OSB 22 мм (само труд)

m 2 409,00 13,40 5 480,60

14 Монтаж на ламинатна подова настилка 12 мм с подложка 
(само труд) m 2 429,00 2,50 1 072,50

15 Монтаж на PVC первази (само труд) м 264,00 1,30 343,20

16 Монтаж на преходни лайсни при смяна на настилката (само 
труд)

м 1 2 ,0 0 5,00 60,00

17 Изграждане на предстенна обшивка от влагоустойчиви 
гипсокартонови плоскости 12,5 мм (двуслойно) m 2 29,00 18,70 542,30

18 Изграждане на окачен таван от гипсокартонови плоскости 
(12,5 мм) m 2 705,00 15,60 10 998,00

19 Изграждане на окачен таван от минераловатни пана модул 
600/600 мм m 2 98,00 2 1 ,0 0 2 058,00

20

21

Изграждане на вертикален преход от гипсокартон 12,5 мм м 80,00 9,10 728,00
Оформяне куфари с гипсокартон 12,5 на конструкция около 
Вик и ОВК щрангове m 2 85,00 23,70 2 014,50

• 22^ Боядисване с латекс трикратно вкл^грундиране по стени и 
тавани ^  л  .... m 2 1 456,00

х  . __
4,10 5 969,60



23 Доставка и монтаж алуминиеви плътни врати с фладерно 
покритие на плътна част за санитарни възли m 2 10,00 115,00 1 150,00

24
Доставка и монтаж на преградни стени с врати в санитарни 
възли от hpi плоскости с дебелина 12мм окмплектовани с 
панти и брави за 8 броя кабини

m 2 40,00 170,00 6 800,00

25 Доставка и монтаж алум. дограма със стъклопакет без 
отваряеми части m 2 11,20 100,00 1 120,00

26)
Доставка и монтаж подпрозоречни первази от селектиран
врачански варовик с подлепка и фаска м 58,00 45,00 2 610,00

\ О “7 j £~ ( Доставка и монтаж на алуминиев парапет м 22,00 20,00 440,00
!

28 Изнасяне и извозване на строителни отпадъци вкл. такса 
смет m3 35,00 10,00 350,00

Ш Ш Ш М Й Ш
\ ........... .. ... ... .

М а с т .Е й е Ш и Ч # Ш Ш Ш 1 Ш Ш И |^
1 Доставка и монтаж Табло ГРТ по еднол. схема бр. 1,00 3 500,00 3 500,00

\i1i
! 2

Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо 
действие тип: GROMOSTAR 45 с време на изпреварване 
AT=45ps или еквивалент

бр.
1,00 915,00 915,00

I

3
Доставка и монтаж на мачта с височина Ь=4м от поцинкована 
стомана с включена конзола за монтаж бр. 1,00 38,60 38,60

4 Доставка и монтаж на алуминиев екструдиран проводник м 50,00 2,50 125,00

5
Доставка и монтаж на тръбна клема от поцинкована стомана
042,4 мм бр. 1,00 4,50 4,50

6

'7 .

Доставка и монтаж на мултиклема от поцинкована стомана за 
връзка на проводник 08/08мм бр. 1,00 2,00 2,00
Доставка и монтаж на държач от поцинкована стомана 
(прахово боядисана) с клипс от неръждаема стомана за 
монтаж на проводник 08мм по капакска^било

бр.
4,00 4,50 18,00



8

Доставка и монтаж на държан от поцинкована стомана ” Т 
(прахово боядисана) с клипс от неръждаема стомана за 
монтаж на проводник 08мм по скатна керемида

бр.
10,00 4,20 42,00

9
Доставка и монтаж на държан от алуминий с двойна клема за 
прихващане на проводник 08 към улук бр. 2,00 4,40 8,80

10 Доставка и монтаж на държани за фасада - алуминиеви бр. 15,00 5,00 75,00

11
Доставка и монтаж на клема (ревизионна) от поцинкована 
стомана за връзка 08-1О/4Омм бр. 2,00 4,40 8,80

12 Доставка и монтаж на ревизионен капак - поцинкован (кутия) бр. 2,00 38,00 76,00
13 Доставка и монтаж на държачи за шина 40х4мм бр. 4,00 4,50 18,00

L 14 Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4мм М 6,00 3,80 22,80
15 Доставка и монтаж на заземителни клеми бр- 2,00 39,00 78,00

16
Доставка и монтаж на заземителни колове от неръждаема 
стомана

бр.
8,00 25,00 200,00

17 Доставка и монтаж на лента за корозионна защита бР. 0,50 10,00 5,001
18 Измерване на заземител бр. 2,00 150,00 300,00
19 Протокол от лицензирана лаборатория

р  .--V. - : v-- V . - Л v-,?г1' ' • - :ч ;; Сума:
бр. 1,00 50,00 50,00

Пожаро-известителна система
1 -1 |1 ! Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа, 

адресеруема бр. 1,00 1 400,00 1 400,00
; Доставка и монтаж на акумулатор бр. 2,00 80,00 160,00

3 Доставка и монтаж на пожароизвестител, комплект с основа бр. 80,00 80,00 6 400,00
4 Доставка и монтаж на сирена бр. 6,00 121,00 726,00
Ц Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител бр. 6,00 90,00 540,00

Г  6 Крепежни елементи бР- 1 000,00 0,10 100,00
7 Провеждане на 72-часови проби - ...бР- 1,00 200,00 200,00

IX X ' Общо по част Електрическа:





ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: 164 025,70
ДДС: 32 806,14

ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС: 196 830,84


