„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД
Подписът е заличен на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

УТВЪРЖДАВАМ:
ЕМАНУИЛ
РАЙЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
УОС ЕАД
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ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА
„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД.

гр.София, май 2019 год.
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ЧАСТ I
ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Възложител
Възложител на настоящата обществена поръчка e Изпълнителният директор,
представляващ публичноправната организация “Ученически отдих и спорт” ЕАД.
Процедурата се открива на основание чл. 81 от ЗОП, както и

чл. 73, ал. 1, във връзка с

чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
2. Обект и предмет на обществената поръчка
Обществената поръчка е с предмет: „Строителство в недвижими имоти,
използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически
отдих и спорт“ ЕАД и има за обект строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от
ЗОП.
Чрез рамковите споразумения ще се възлага извършване на строителни и
монтажни работи в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния
предмет на дейност на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД на територията на цялата
страна.
3. Вид на процедурата
Процедурата за сключване на рамковите споразумения за възлагане на
обществени поръчки е „открита“ по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.
4 Списък :
Строителство в недвижими имоти, находящи се на територията на работещите
сезонни (морски), всесезонни (целогодишни) почивни бази и центаралния офис на
Възложителя, находящ се на адрес:гр.София, бул.Цариградско шосе № 125, сграда №5,
етаж № 5.
5. Обхват и обем на обществената поръчка:
5.1. Техническите спецификации и свързаните с тях изисквания към изпълнение
на

строителството

са

подробно

описани

в

ЧАСТ

II.

ТЕХНИЧЕСКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ от настоящата документация.
5.2. Обем (количество на възлаганите дейности):
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Обемът на възлаганите строително-монтажни работи е в зависимост от
възникналите за срока на рамковото споразумение конкретни потребности от подобни
работи в имотите, използвани за осъществяване на дейността на възложителя.
6. Срок
Срокът на действие на рамковото споразумение е три години, считано от датата
на сключването му, като за такава се приема датата, на която е регистрирано в
деловодната система на Възложителя, която се поставя на всички екземпляри на
рамковото споразумение.
7. Място за изпълнение на поръчката
Имотите, в които към момента на откриване на процедурата могат да се възлагат
СМР от дружеството, попадащи в териториалния обхват са, изброените по-долу в
табличен вид и централният офис на Възложителя, находящ се на адрес:гр.София,
бул.”Цариградско шосе”№125, сграда №5, етаж.5
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СПРАВКА ЗА РАБОТЕЩИ СЕЗОННИ И ВСЕСЕЗОННИ ПОЧИВНИ БАЗИ
НА "УОС" ЕАД КЪМ май 2019 година
РАБОТЕЩИ
ПОЧИВНИ БАЗИ

ОБЛАСТ,
ОБЩИНА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
НАСЕЛЕНО АДМИНИСТРАТИВЕН
МЯСТО
АДРЕС

ПОЯСНЕНИЯ КЪМ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

ДОМАКИН
ТЕЛЕФОН

РАБОТЕЩИ СЕЗОННИ / МОРСКИ / ПОЧИВНИ БАЗИ
1

2
3

ПБ"Крайморие"

ПБ"НДК-Равда"
ПБ"Равда-Кърджали"

4
ПБ"Равда-Пловдив"
5
6
7

ПБ"Обзор-Плевен"
ПБ"Обзор-В.Търново"
ПБ"Обзор-Кюстендил"

8
ПБ "Атия"
9

ПБ "Свети свети
Константин и Елена"
Разград

10
ПБ "Галата - Враца"
11

ПБ "Балчик"
13
ПБ "Албена Фиш-фиш"
Добрич
ПБ "Албена Фиш-фиш"
Смолян

15
ПБ Хотел "Невен"
16

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

БУРГАС, Община
Несебър
БУРГАС, Община
Несебър
БУРГАС, Община
Несебър
БУРГАС, Община
Приморска

гр. Бургас,
Община
Приморска,
с. Равда
с. Равда

с. Равда, ул. "Рибарска"
с. Равда, ул. "Лазур"

гр. Обзор
гр. Обзор
гр. Обзор

с. Атия
к.к. "Св.Св.
Константин и
Елена"

ВАРНА, Община
Варна

кв. Галата

ДОБРИЧ, Община
Балчик

с. Равда, ул. "Македония"

с. Равда

ВАРНА, Община
Варна

ДОБРИЧ, Община
Балчик

кв. Крайморие, ул. "Сирена"

гр.Обзор, ул.Места, ПИ
№52, КВ.10
гр.Обзор
гр.Обзор
м. "Отманли", Парк
"Росенец"

ПИ IV -118 в кв.15

с. Оброчище

ДОБРИЧ, Община
Балчик

с. Кранево

ДОБРИЧ, Община
Балчик

с. Кранево

До хотелски комплекс "ЕМЕРАЛД"
В карето между улици "Рибарска",
"Крайбрежна", "Хоризонт" и "Нептун"
В края на улицата, в посока откъм
центъра на Равда
В северният край на улицата

Неврие Ахмед
0889 430 158
Стоянка Личева
0889 745 021
Донка
Костадинова
0889 747 650
Атанас
Русев
0889 461249
Янчо
Стоянов
0889 450 254
Янчо
Стоянов
0889 450 254
Петя СТоянова
0887 200 361

Източно от автомивката в началото на
града, посока от гр.Бургас
Източно от автомивката в началото на
града, посока от гр.Бургас
На северния бряг на Залива "Атия"-Парк
"Росенец", на 30 км. от Бургас в посока
Созопол, по лявото локално платно
успоредно на магистралата.
След входният пункт на к.к. В дясно,
Незабравка
втората улица вляво и пак втората в ляво Осенарова 0889
817947

ПИ № 000022, ЕКАТТЕ
99021

с. Шкорпиловци, к.к. Шкорпиловци, ПИ
к.к.
№238005, ЕКАТТЕ 83404
"Шкорпиловци"
СПТУ"
гр. Балчик
Шумен",к.з."Двореца", ПИ
идент. № 02518.7.027
с. Оброчище, ПИ идент. №
53120.0.404
с. Оброчище

ДОБРИЧ, Община
Балчик

В южната част на квартала, в близост до Мариана Янева
църквата
0889 748 048

с. Оброчище, ПИ идент. №
53120.106.163
ул. "Шипка", № 1

ул."Черно море" №1, ПИ
идент. № 39459.502.165

В началото на кв.Галата, посока от
гр.Варна, в ляво от централното шосе
На централната търговска улица на
комплекса, на около 300м от плажа
В имота се помещаваше бивше средно
училище в сферата на туризма
Базата е разположена в землището на
с.Оброчище, на шосето к.к. Албена гр.Балчик, на 2.4 км. от разклона за
Албена, вдясно
Двете бази са разположени една до
друга, ползват едни и същи хранителен
блок, спортни площадки и вход.
Непосредствено до река "Краневска", в
централната част на селото

Разположена на главната търговска
улица, на 150м от разклона с ул.Шипка в
посока плажа.
ДОБРИЧ, Община
ул. "Черно море" № 1, ПИ
Разположена на главната търговска
ПБ "Кранево Разград" Балчик
с. Кранево
идент. № 39459.502.167
улица, на 180м. От разклона с ул.Шипка в
посока плажа.
ДОБРИЧ, Община
ул. "Черно море" № 1, ПИ
Разположена на главната търговска
ПБ "Кранево Търговище" Балчик
с. Кранево
идент. № 39459.502.168
улица, непосредствено до ПБ "Кранево
Разград" в посока плажа.
ДОБРИЧ, Община
ул. Приморска, ПИ идент. № Разположена на главната търговска
ПБ "Кранево Видин"
Балчик
с. Кранево
39459.503.84
улица, непосредствено до ПБ "Кранево
Търговище" в посока плажа.
РАБОТЕЩИ ВСЕСЕЗОННИ ПОЧИВНИ БАЗИ
СЛИВЕН
Местност "Куш бунар", на около 30 км. от
ПБ"Карандила"Бургас
гр. Сливен
Природен парк "Карандила"
гр. Сливен
община Смолян
м."Дългото блато" имот
На пътя шосе Пампорово - Смолян , от
№122023 от плана на
ляво
ПБ"Панорама"
гр. Смолян
земеделските земи на
землището на гр.Смолян
В. ТЪРНОВО,
На 2 километра южно от центъра на
гр. Велико
м. "Света гора", ПИ VII, кв.
ПБ "Света гора"
Община В.
града, над ж.п. гарата и на 100м от ул.
Търново
171 по регулация
Търново
"Магистрална" - пътя София - Варна
ВЕЛИКО
землище на гр.Стражица, м.Голчовица, горски масив на 7
ПБ "Тасладжа"
ТЪРНОВО,
гр. Стражица
местност "Голчовец", ПИ № км.северно от гр.Стражица по пътя за
Община Стражица
000016, ЕКАТТЕ 69633
с.Николаево, вдясно
ПЛОДВИВ,
На около 4 км. над с.Марково
м. "Землище Марково", ПИ
ПБ "Марково Иглика"
Община Родопис. Марково
№ 000167, ЕКАТТЕ 47295
Пловдив
КЪРДЖАЛИ,
Землище на с. Нановица, В южният край на с.Нановица, между
ПБ "Нановица"
Община
с. Нановица
ПИ № 023015, ЕКАТТЕ
двата микроязовира
Момчилград
51097
БЛАГОЕВГРАД,
до бившия техникум по каменна
гр. Сандански, ул."Тодор
ПБ"Мрамор"
Община
гр. Сандански
обработка
Каблешков"№1
Сандански
СОФИЯ ОБЛАСТ,
На около 3.5 км от центъра на к.к.
м.Шумнатица, ПИ
ПБ "Шумнатица"
Община Самоков
к.к. "Боровец"
"Боровец", в близост до едноименната
65231.918.19
хижа.
ЛОВЕЧ, Община
м. "Крушево", с. Шипково, В западният край на с.Шипково
ПБ "Шипково"
с. Шипково
Троян
ПИ 000650, ЕКАТТЕ 83212,
ЛОВЕЧ, Община
На централната улица на квартала по
Троян
гр. Априлци,
пътя към туристическата пътека южно от
ПБ "Видима Априлци"
кв. Видима, УПИ I, кв. 76
кв."Видима"
гр. Априлци, на около 7 км. от разклона
за Троян
ГАБРОВО,
с.Чарково, м."Морава", ПИ Непосредствено до "Соколски манастир",
ПБ "Соколски манастир"
с. Чарково
Община Габрово
024032, ЕКАТТЕ 81904
на около 20 км от гр.Габрово
ПБ "Кранево Русе"
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БУРГАС, Община
Несебър
БУРГАС, Община
Несебър
БУРГАС, Община
Несебър

ВАРНА, Община
ПБ "Шкорпиловци Русе" Долни чифлик

12

14

БУРГАС

Златинка
Василева 0889
821354
Паско Пасков
0889 823491
Дарин Цанков

Добринка
Кирякова 0889
925307
Добринка
Кирякова 0889
925307
Мариана
Костадинова
0885 460182
Валентина
Стоянова 0889
928603
Валентина
Стоянова 0889
928603
Недялко
Стоянов 0889
928603
Фатме
Хюсеинова 0889
925307

Сийка Петрова
0889 908132
Филип Чакъров
0889 731952

Денчо Денев
0889 088199
Иван Станчев
0885 858220
Меджнун Йетим
0887 959197
Ботьо Тиков
0889 729608
Константин
Дренски 0888
862829
Димчо Лучев
0889 824506
Денка Чакърова
0889 732571
Пенка Станева
0889 826098
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Преди да подаде оферта всеки участник в процедурата трябва да извърши оглед
на всички обекти, включени в обхвата на oбществената поръчка. Огледът е необходим,
доколкото подаването на адекватна оферта изисква участникът да се е запознал на
място с особеностите на обекта. Срещу всеки обект, огледът на който е задължителен, е
посочен телефон за контакт, на който трябва да се уговори посещението.
Домакините на базите са уведомени за необходимостта от извършване на
детайлен оглед на включените в обхвата на поръчката имоти. В настоящата
документация са посочени телефонните номера на всеки от ръководителите на базите,
с които следва да се уговори подходящ ден и час за извършване на огледа. При
затруднения в осъществяване на връзка по някой от посочените телефони или при
забавяне организирането на огледа, заинтересованото лице може да потърси
съдействието на служители от централната администрацията на Възложителя.
Извършването на огледа ще се удостоверява с протокол за оглед, подписан от
представител на заинтересованото лице и домакина на съответната база, във връзка с
което представителите на заинтересованите лица, извършващи огледи на обектите, ако
не са законни представители на заинтересованите лица, следва да носят документ,
отразяващ представителната им власт – пълномощно в обикновена писмена форма.
Всяко извършило оглед лице следва да изисква от служителя на дружеството,
организирало огледа, да му бъде даден оригинален екземпляр от протокола за оглед, за
да може да докаже факта на неговото извършване. Възложителят изисква тези
протоколи да бъдат прилагани в офертата.
Доколкото обектите, подлежащи на оглед, са обществени сгради с ограничен
достъп, наложен по съображения за сигурност, представителите на възложителя ще
допускат огледи да извършват единствено лица, лигитимирали се с документ за
самоличност, посочили кое заинтересовано лице представляват и доказали връзката си
с него, чрез представено пълномощно.
8. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите следва да бъде не по-малък от 8 (осем) месеца,
считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите. Това е
времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях
оферти.
9. Прогнозна стойност
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Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 4 500 000 лв. без ДДС
или по 1 500 000 лв без ДДС за една календарна година при осигурено финансиране от
страна на Възложителя.
10. Източник на финансиране
Средствата за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковите
споразумения, ще се осигуряват от собствени средства на дружеството.
11. Начин на плащане – плащанията по договорите, ще се извършват съгласно
проекта на договор от документацията за поръчката.
12. Гаранции
Гаранция за изпълнение се дължи от изпълнителя на конкретен договор за
обществена поръчка, сключен въз основа на рамково споразумение.
12.1 Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване изпълнението на
договора, в размер на 2 (два) % от стойността на договора без ДДС.
12.2 Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните
форми:
- парична сума, внесена по сметка: IBAN: BG75STSA93000008964644, BIC:
STSABGSF, Банка ДСК ЕАД;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
12.3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
12.4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице,
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
12.5. Всички разходи по гаранцията за изпълнение на поръчката са за сметка на
участника, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на Възложителя.
Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване
на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в
процедурата.
12.6. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за изпълнение се
представят и в превод на български език.
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12.7. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка
се освобождава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в проекта на
договора.

ЧАСТ II
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Общо описание на изискванията:
1.1. Изпълнителите, сключили рамкови споразумения следва да разполагат с
готовност да сключат договори за обществена поръчка, с които се възлага
извършването на строително-монтажни работи в недвижими имоти, използвани за
осъществяване на основния предмет на дейност на възложителя.
1.2. Строително-монтажни работи, възлагани с конкретните договори, ще се
изразяват основно, но не само, в следните дейности: основен и/или текущ ремонт на
материалната база, собственост на Възложителя.
1.3. Количеството и обемът на възлаганите строително-монтажни работи ще се
определят в зависимост от възникналите за срока на рамковото споразумение
конкретни потребности от подобни работи в имотите, използвани за осъществяване на
дейността на възложителя.
1.4. Изпълнителите се задължават да извършват строително-монтажните работи
при условията, залегнали в подписаното от тях рамково споразумение, в което са
установени механизмите на ценообразуване, които изпълнителите са се задължили да
спазват, както и в съответствие с определените от възложителя особености на СМР за
конкретния обект, определени в изпратената покана.
1.5. При провеждане на процедурата и при сключване на договор за обществена
поръчка в изпълнение на рамковото споразумение, когато за определяне на дадени
параметри се използват изразите „цени по СЕК” или „СЕК”, се вземат предвид
примерните цени, посочени в актуалното издание на „Справочник за цените в
строителството”, издание на Консорциум „СЕК”, към момента на извършване на
съответното действие /подаване на оферта, класиране на оферта, възлагане на
конкретна обществена поръчка/.
1.6. Към офертата си за изпълнение на конкретен договор, подадена в отговор на
поканата на възложителя, изпълнителите по рамковото споразумение следва да
представят календарен график за изпълнение на поръчката, обяснителна записка,
съдържаща планираната технология, организация на работата на строителната
площадка и описание на последователността на дейностите според основните групи
работи, включени в количествената сметка.
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2. Обхват на обществената поръчка – включени дейности:
• Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект (когато
се възлага инженеринг), за посочените в поканите интервенции по сградите, които
следва да включват:
- всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за
енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна
ефективност – достигане клас на енергопотребление „С“ или по-висок, в зависимост от
предписанията на енергийното обследване;
- всички предвидени задължителни мерки, залегнали в техническия паспорт и в
доклада за резултатите от обследването за установяване на действителните технически
характеристики;
- мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата
нормативна уредба, в т. ч. и Наредба № 4 от 01 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение
и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за
населението, включително за хората с увреждания.
- съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на
които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.
Техническите проекти следва да са разработени в съответствие с нормативните
изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти, а така също и специфичните изисквания, заложени в документацията.
Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания,
определени

в

Закона

за

техническите изисквания към

продуктите

(ЗТИП).

Предложените продукти и материали за енергийното обновяване (топлоизолационни
системи, дограми и др.) трябва да са минимум с технически характеристики, съответни
на заложените в обследванията за енергийна ефективност на сградите.
Представените на Възложителя инвестиционни проекти по всички части следва
да включват подробни количествени и стойностни сметки, подробни чертежи, детайли
и спецификации, които напълно да осигуряват изпълнението на СМР на всеки обект.
Всички документи – графични и текстови, по всички части на инвестиционните
проекти се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват
с подпис от проектантите на останалите части. Не се съгласуват с подпис изчисленията,
извършени от проектанта по съответната част.
Техническите проекти следва да бъдат съгласувани с експлоатационните
дружества и с всички необходими институции (когато е приложимо) и да включват
частите, посочени в съответното задание за проектиране на обекта.
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• Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности за обектите,
включени в обхвата на обществената поръчка – извършват се в съответствие с част
трета „Строителство” от ЗУТ и започват след издаване на разрешение за строеж.
Обстоятелствата,

свързани

със

започване,

изпълнение

и

въвеждане

в

експлоатация (приемане) на СМР за всеки обект, ще се удостоверяват със съставяне и
подписване от участниците в строителния процес на съответните актове и протоколи
съобразно Наредба № 3/ 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, на база одобрените проекти и подробната одобрена количественостойностната сметка от проекта.
Техническото изпълнение на строителството на всеки обект трябва да бъде в
съответствие

с

нормативните

изисквания,

с

техническата

спецификация

на

Възложителя, със спецификациите на вложените в строежите строителни продукти,
материали и оборудване, както и с одобрената подробна количествено-стойностна
сметка от проекта.
• Упражняване на Авторски надзор по време на строителството (когато се
възлага инженеринг), съгласно одобрените проектни документации и приложимата
нормативна уредба по отделните части на техническите проекти на обектите, включени
в обхвата на обществената поръчка.

ЧАСТ III
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде
всяко отговарящо на изискванията на закона и на изискванията на Възложителя,
посочени в обявлението и настоящата документация, българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява дейностите, които са предмет на
обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е
установено.
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1.2. В процедурата могат да участват и чуждестранни лица или техни
обединения /сдружения/, както и обединения на български и чуждестранни лица.
1.3. Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата,
когато участник е обединение /сдружение/.
1.4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има
право да представи само една оферта за участие.
1.5. Всяко лице може да участва в процедурата за възлагане на обществената
поръчка самостоятелно или в обединение, като едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало
съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна
оферта.
1.6. При участие в обществената поръчка на обединение, което не е юридическо
лице, същото следва да представи копие от документ, от който да е видно правното
основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка участник, когато:
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252,
чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1. в друга държава членка или трета страна;
2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите
по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е
допуснато

разсрочване,

отсрочване

или

обезпечение

на

задълженията

или

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Това ограничение не се прилага в
случаите на чл. 54, ал. 3 от ЗОП;
2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
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2.1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл.
128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени
с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен;
2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е
в процедура по ликвидация, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира
в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството
на държавата, в която е установен;
2.1.9. участникът е опитал да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна
или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в
процедурата за възлагане на обществена поръчка;
2.1.10. участникът е свързано лице с друг участник в процедурата. „Свързани
лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, а именно: а) лицата, едното от които
контролира другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се
контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г)
съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително. В т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа е посочена дефиниция за „контрол“;
2.1.11. участникът или негов представител е лице, което преди по-малко от
година от подаване на офертата е заемало висша публична длъжност в Министерството
на образованието и науката, и което в последната една година от изпълнението на
правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на
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средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от
Европейския съюз на българската държава. Забраната се прилага и за юридическо лице,
в което лицето, заемало висша публична длъжност, е станало съдружник, притежава
дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след
освобождаването му от длъжност. Забраната произтича от чл. 69 на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2.1.12. участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, или е свързано лице с подобно дружество и по отношение на
регистрираното в юрисдикция с преференциален данъчен режим дружество не е налице
някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
2.2. Основанията по т. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.7. и 2.1.9. се отнасят за лицата, които
представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица,
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези
органи в съответствие с разпоредбата на чл. 40 от ППЗОП.
2.3. Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник в процедурата е
обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице
някое от основанията за отстраняване, посочени в т. 2.1.
2.4. Участник, за когото са налице основания за отстраняване, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или
са по акт, който не е влязъл в сила.
б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания,
технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови
престъпления или нарушения.
Мерките по т. 2.4. се описват от участника в Eдинен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) и се доказват като към ЕЕДОП участникът представя
съответните доказателства за надеждността си.
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2.5. Когато при изпълнение на поръчката участникът е посочил, че ще ползва
подизпълнители или капацитета на трети лица, те също следва да отговарят на
изискванията по т. 2.1.
2.6. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете,
посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
2.7. Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на обществената
поръчка и на следните основания, извън посочените в т. 2.1.:
2.7.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в
документацията;
2.7.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката;
2.7.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими

колективни

споразумения

и/или

разпоредби

на

международното

екологично, социално и трудово право.
2.7.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП
или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.
2.7.5. участник, който не е удължил срока на валидност на офертата си при
писмено искане за това от страна на Възложителя.
2.8. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП с предоставяне на съответната информация,
изисквана от Възложителя – попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в Част ІІІ
„Основания за изключване“, както следва:
 В Част ІІІ, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди“ от ЕЕДОП
участникът следва да предостави информация относно присъди за следните
престъпления:
- Участие в престъпна организация по чл. 321 и 321а от НК;
- Корупция по чл. 301-307 от НК;
- Измама по чл. 209-213 от НК;
- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности, по чл. 108а, ал. 1 от НК;
- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм по чл. 253, 253а или 253б от
НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
- Детски труд и други форми на трафик на хора по чл. 192а или 159а-159г от НК.
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 В Част ІІІ, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП участникът следва да предостави
информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3.
 В Част ІІІ, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси или професионално нарушение“ от ЕЕДОП участникът следва да предостави
информация относно липсата или наличието на следните обстоятелства:
 Нарушение на задължения в областта на екологичното право. Тук се
декларира липсата на част от обстоятелствата по т. 2.1.1. – тези от тях, свързани с
престъпления по чл. 352-353е от НК;
 Нарушение на задължения в областта на социалното право. Тук се декларира
липсата на част от обстоятелствата по т. 2.1.1. – тези от тях, свързани с престъпления
по чл. 255б от НК;
 Нарушение на задължения в областта на трудовото право. Тук се декларира
липсата на част от обстоятелствата по т. 2.1.1. и т. 2.1.6, а именно:
- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 305 от Кодекса на труда;
- дали участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран,
за престъпление по чл. 172 от НК.
 Несъстоятелност, производство по несъстоятелност и аналогична на
несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство. Тук се декларира
липсата на обстоятелствата по т. 2.1.8;
 Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за възлагане на
обществена поръчка. Тук се декларира липсата на обстоятелствата по т. 2.1.7;
 Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за възлагане на
обществена поръчка. Тук се декларира липсата на обстоятелствата по т. 2.1.4;
 Подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне на
придружаващи документи и получаване на поверителна информация във връзка с
процедурата. Тук се декларира липсата на обстоятелствата по т. 2.1.9.
 В Част ІІІ, Раздел Г „Специфични национални основания за изключване“ от
ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно липсата или наличието
на следните обстоятелства:
 Престъпления

против

финансовата

и

данъчната

системи,

против

собствеността и против стопанството. Тук се декларира липсата на част от
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обстоятелствата по т. 2.1.1. – тези от тях, свързани с престъпления по чл. 194-208, чл.
213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК.
 Нарушения на трудовото законодателство. Тук се декларира липсата на част
от обстоятелствата по т. 2.1.6., а именно:
- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на задълженията в областта на
трудовото право – чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от
Кодекса на труда;
- дали по отношение на участника е установено с влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност.
 Наличие на свързаност с друг участник в процедурата. Тук се декларира
липсата на обстоятелствата по т. 2.1.10;
 Наличие на ограничения след освобождаване от висша публична длъжност,
произтичащи от чл. 69 на Закона за противодействие на корупцията и за отменаме на
незаконно придобитото имущество. Тук се декларира липсата на обстоятелствата по т.
2.1.11;
 Наличие на ограничения, произтичащи от специалния режим на дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони),
произтичащи от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица

и

техните

действителни

собственици.

Тук

се

декларира

липсата

на

обстоятелствата по т. 2.1.12.
2.9. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече
от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице
необходимост от защита на личните данни или при различие в декларираните
обстоятелства, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои
от лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което
може самостоятелно да представлява участника.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ
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(КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР)
Възложителят определя критерии за подбор, които не съставляват показатели за
оценка на офертите, а определят минималните изисквания за допустимост на участник
в процедурата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.

ПОДРАЗДЕЛ ПЪРВИ
ИЗИСКВАНЕ КЪМ ГОДНОСТТА (ПРАВОСПОСОБНОСТТА)
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
4. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални
изисквания за упражняване на професионална дейност, както следва:
4.1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на
строителя към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на
строежи от Първа група, четвърта и пета категория, съгласно Правилника за реда за
вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за
регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва
строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото
изскване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Чуждестранните лица трябва да са вписани в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата, в която са установени.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНЕТО
КЪМ ГОДНОСТТА (ПРАВОСПОСОБНОСТТА)
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
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5. Годността на участника, определен за изпълнител се удостоверява с
представено

заверено

копие

на

удостоверение

за

вписване

в

Централния

професионален регистър (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България за
изпълнение на строежи от – Първа група, четвърта и пета категория.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието си с критерия
за подбор в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), чрез
попълване на раздел А „Годност“ в част ІV „Критерии за подбор”.
В съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП документите по т. 5, доказващи
съответствието с поставеното от възложителя минимално изискване към годността за
упражняване на професионална дейност се представят от избраните за изпълнители
преди сключване на рамковото споразумение или по време на провеждане на
процедурата, при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

ПОДРАЗДЕЛ ВТОРИ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО
СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
6. Участникът в процедурата трябва да отговаря на минималните изисквания за
икономическо и финансово състояние, както следва:
6.1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за „Професионална
отговорност”, с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката за строежи
трета категория, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане
в проектирането и строителството или съответен валиден еквивалентен документ.
6.2. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката, общо за последните три приключили финансови години /2016 г.,
2017 г. и 2018 г./, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е
започнал дейността си, в размер не по-малък от двукратния размер на прогнозната
стойност .
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от строителство,
включително изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, платени
аванси за строителство от клиенти.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА
КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА
УЧАСТНИЦИТЕ
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7.1. Заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност” с
покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката за категорията на строежа.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от
всеки участник, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2
от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност”.
Застраховката трябва да е в сила към момента на сключване на договора.
7.2. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, която да
обхваща последните три приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) в
зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си и
Отчет за приходите и разходите, като съставна част от годишните финансови отчети за
същия период (2016 г., 2017 г. и 2018 г.), когато публикуването им се изисква, за
последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която
участникът е създаден или е започнал дейността си.
Забележка: В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и
годишните му финансови отчети са обявени в търговския регистър, отчетът за приходи
и разходи може да не се представя. Когато по обективни причини участникът не може
да

представи

исканите

от

Възложителя

документи,

той

може

да

докаже

икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който
Възложителят приеме за подходящ.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието си с критерия
за

подбор

в

ЕЕДОП, чрез попълване на раздел Б „Икономическо и финансово

състояние“ в част ІV „Критерии за подбор”.
В съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП документите по т. 7, доказващи
съответствието

с

поставените

от

възложителя

минимални

изисквания

към

икономическото и финансовото състояние се представят от избраните за изпълнители
преди сключване на рамковото споразумение или по време на провеждане на
процедурата, при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

ПОДРАЗДЕЛ ТРЕТИ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ
8. Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните минимални
изисквания към техническите и професионалните им способности:
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8.1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване
на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 2 (два) обекта,
идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.
Под дейност (строителство), идентична или сходна с предмета и обема на
обществената поръчка”, следва да се разбира извършване на ново строителство и/или
преустройство/реконструкция/основен ремонт на съществуващи сгради, съгласно чл.
137, ал. 1, т.4, буква „б“ и т.5, буква „а“ от ЗУТ.
Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан
акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА
УЧАСТНИЦИТЕ
9. Участниците трябва да представят следните документи за доказване на
техническите и професионалните им способности:
9.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години от датата на
подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в
съответствие с нормативните изисквания;

Забележки:
1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях
трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на
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лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.
3. В случай че участникът предвижда участието на подизпълнител/и при
изпълнение на поръчката, подизпълнителят/ите следва да отговаря/т на критериите за
подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява/т и за него/тях да не са
налице основанията за отстраняване от процедурата.
4. Участникът декларира съответствието с критериите за подбор чрез
представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Част
IV „Критерии за подбор”.
5. Професионалната компетентност на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчката, се използва като показател за оценка, поради което
информацията за професионалната компетентност на експертите, включени в екипа за
изпълнение на проектирането/авторския надзор и строителството, посочени в
методиката, не се посочват в Част IV „Критерии за подбор” на ЕЕДОП, раздел В:
Технически и професионални способности.
6. Подаване на ЕЕДОП:
а/ когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за тях
се представя отделен ЕЕДОП;
б/ когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнител/и за него/тях се
представя отделен ЕЕДОП.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОФЕРТА
ПОДРАЗДЕЛ I „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ”
10. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от Възложителя условия.
11. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има
право да представи само една оферта.
12. Участниците са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и
не могат да оферират само част от нея.
13. Не се допуска представянето на варианти на офертата. При наличието на
варианти на офертата, същата не се разглежда и се предлага за отстраняване.
14. Участникът трябва да проучи всички указания, образци и условия в
документацията, като офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в
обявлението за откриване на процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по
приложените към документацията образци.
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15. Офертата се представя на български език в 1 (един) брой - оригинал.
16. Офертата се подписва от лицето, което представлява участника съгласно
документа за регистрация, респ. удостоверението за актуално състояние (за
самоличност – за физическите лица), или от надлежно упълномощено лице, като в този
случай в офертата се прилага документ за упълномощаване.
17. Участниците в процедурата поемат всички разходи, свързани с изготвянето и
представянето на офертата.
18. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
19. Eдно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение.
ПОДРАЗДЕЛ II „СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА”
20. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в
запечатана непрозрачна опаковка.
21. В опаковката следва да се съдържат поне следните документи:
21.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а
когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката.
ЕЕДОП трябва да бъде представен в електронен вид, в съответствие с
приложения към документацията ЕЕДОП в PDF и в XML формат. Вторият формат на
файла служи за зареждане на формуляра в системата за еЕЕДОП, достъпна на адрес:
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en.
Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може
да бъде намерена на следните адреси:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
21.2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо.
21.4. Оферта, включваща:
21.4.1. Техническо предложение, съдържащо:
а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника;
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б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на Възложителя – Образец № 2 към документацията за
участие.
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложените проекти на рамково
споразумение и на договор – съдържа се в Образец № 2 към документацията за участие;
г) Декларация за срока на валидност на офертата – съдържа се в Образец № 2
към документацията за участие;
Документите по т. 21.4.1 „Техническо предложение“ .
21.4.2. Ценово предложение, съдържащо Ценова оферта, попълнена в
съответствие с Образец № 3 към документацията за участие и приложена към офертата
в отделен непрозрачен с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
21.5. Опис на представените документи.
22.1. В ЕЕДОП участниците предоставят информацията, изисквана от
Възложителя, и посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържа
информация за декларираните обстоятелства, или за компетентния орган, който
съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя
информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.
22.2. Възложителят може да изисква от участниците в обществената поръчка по
всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
ПОДРАЗДЕЛ IIІ „ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА”
23. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от
участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Офертата се
представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- адрес: „Ученически отдих и спорт”ЕАД
гр. София, бул.“Цариградско шосе“№125, сграда № 5, етаж:5
- наименование на участника, включително участниците в обединението, когато
е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;
- наименованието на поръчката
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24. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър
за обществени поръчки на Възложителя, за което на приносителя се издава документ.
25. Офертата, независимо от начина на представяне, следва да бъде получена до
крайния срок, посочен от Възложителя в обявлението за обществена поръчка, на
адреса, указан в т. 23.
26. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от
Възложителя. Не се приема и оферта в незапечатана опаковка или в опаковка с
нарушена цялост. Такива оферти се регистрират и незабавно се връщат на участника,
като това се отбелязва в регистъра на Възложителя.
27. До изтичането на срока за подаване на офертата всеки участник може да
промени, да допълни или да оттегли офертата си. В случай, че се подаде допълнение
или промяна на офертата, то тя трябва да отговаря на изискванията и условията за
представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязано
следното: „Допълнение/промяна към оферта с вх.№ ...................“/.
ПОДРАЗДЕЛ IV „ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ”
28. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката,
който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва
да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
29. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата. Възложителят ще изисква замяна на
подизпълнител, който не отговаря на тези условия.
30.

Независимо

от

възможността

за

използване

на

подизпълнители

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
31. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или
на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от
ЗОП.
32. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
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33. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор
за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако
са изпълнени едновременно следните условия:
33.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване ОТ
процедурата;
33.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента
дейности.
34. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 33.1 и
т. 33.2.
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ЧАСТ IV
КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОДАДЕНИ В
ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Критерий за оценка на офертите съгласно чл. 70, ал.2, т. 3 от ЗОП:
„икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя
въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество / цена“.
Показателите, включени в критерия „оптимално съотношение качество/цена“,
съдържат следните показатели:
1. Качествени показатели – количествено неопределими, които се оценяват с конкретна
стойност от комисията чрез експертна оценка /показател Т – Оценка на техническото
предложение/;
2. Количествено определими показатели, стойностите на които се определят в цифри
/показател Ф – Финансова оценка, предвиждаща оценка на частта от офертата,
съдържаща се в ценовото предложение/.
Оценка на офертите
При оценката на офертите първо се разглежда техническата оферта на
участника. Извършва се проверка дали техническото предложение отговаря на
изискванията на Възложителя. Техническите оферти, които отговарят на предварително
обявените условия, се оценяват съгласно показателите за техническа оценка в тази
методика.
След оценка на техническите предложения комисията извършва проверка за
съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително обявените от
Възложителя условия и проверява наличието на обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП.
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Оценяват се предложения, които отговарят на поставените от Възложителя изисквания,
съгласно показателите за финансова оценка на офертите в тази методика.
Комплексната оценка на офертите представлява сбор от техническата и
финансовата оценка.
Показатели за оценяване:
Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 т.
Оценките в комплексната оценка и на всеки от показателите се определя с точност до
втория знак след десетичната запетая.
Комплексната оценка се изчислява по следната формула:
КО = 0,60хТ + 0,40хФ, където:
Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва:
- Показател Т „Техническа оценка” е с относителна тежест от 60%;
- Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 40%
1. Показател Т е оценка на техническото предложение
Организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е
възложено изпълнение на поръчката, е в пряка зависимост от качеството на
ангажирания с изпълнението на поръчката персонал и оказва съществено влияние
върху изпълнението на договора.
Т = Т1 + Т2 с максимален брой точки 100, с подпоказатели:
•Т1

„Организация

-

на

персонала,

на

който

са

възложени

дейности

по

проектиране/авторски надзор и строителство” с максимална оценка от 57 точки;
•Т2 - „Професионална компетентност на персонала за изпълнение на дейности по
строителство и проектиране” – максимален брой от 43 точки, по формулата:
Т2 = (Т 2.1.*0,4 + Т 2.2.*0,6)
Оценява

се

притежаваната

от експертите

професионална компетентност,

включваща:
• Т 2.1. - „Професионална
дейности

компетентност на

персонала

за

изпълнение

на

по проектиране/авторски надзор”- с максимален брой от 55 точки;

• Т 2.2. - „Професионална компетентност на персонала за изпълнение на дейности
по строителство” - с максимален брой от 45 точки.
Подпоказателят Т1 представлява експертната оценка на комисията по
отношение „Организация на персонала, на който са възложени дейностите по
проектиране, авторски надзор, строителство за изпълнение на предмета на
обществената поръчка ”.
Възложителят е идентифицирал следните дейности, които е необходимо да
бъдат извършени при реализация на поръчката, като при оценка на офертите по този
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подпоказател комисията трябва да изследва дали в оценяваната оферта са предвидени
всички дейности и по какъв начин:

I. Етап – проектиране:
1. Дейност № 1 – сформиране на екип от проектанти за изготвяне на
техническите проекти за обекта и определяне на конкретните им ангажименти;
2. Дейност № 2 – извършване на подробни проучвания на спецификата на
обекта и наличната документация;
3. Дейност № 3 – изпълнение на проектирането и комуникация;
4. Дейност № 4 – съгласуване и одобряване на проектната документация и
отстраняване на нередности;
5. Дейност № 5 – организация при осъществяване на авторски надзор на обекта.

II. Етап – строителство:
1. Дейност № 6 – подготовка за започване на СМР на обекта;
2. Дейност № 7 – организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР
в т.ч.:
- осигуряване на човешките ресурси, определяне на конкретните ангажименти на
експертите по отделните части и комуникация;
- осигуряване на материални ресурси – стр. материали, продукти и др.;
- осигуряване на строителна и малка механизация, ръчни инструменти;
- организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите
материали
3. Дейност № 8 – осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,
противопожарна безопасност;
4. Дейност № 9 – приемане и отчитане на строителството;
5. Дейност № 10 – завършване на обекта;
6. Дейност № 11 – предаване и приемане на обекта;
7. Дейност № 12 – организация на гаранционното подържане на обекта.
В случай че в техническото предложение на участника някоя от дейностите не е
предвидена, офертата му следва да се отстрани от участие в процедурата като
неотговаряща на изискванията на Възложителя.

Критерий за оценка

Точки

Т1 „Организация на персонала, на който са възложени дейностите

Максимален

по проектиране, авторски надзор, строителство за изпълнение на

брой точки
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предмета на обществената поръчка ”

57

Минимално допустимо качество:

19 точки

Участникът е предложил организация на персонала, на който е
възложено

проектиране,

авторски

надзор,

строителство

за

изпълнение на обществената поръчка, в която са отразени всички
предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката.
В предложението на Участника е налице едно от следните условия:
- за три и повече от дейностите липсват конкретни мерки, способи и
методи на организация на работа и резултати, свързани с реализирането
на съответната дейност;
- за три и повече от дейностите не е ясна последователността и
връзката между тях.
- участникът е предложил ресурси, с които разполага и експерти, които
ще използва за изпълнение на поръчката, без да е обвързал ролята им с
изпълнението на конкретните дейности.
От направеното предложение не може да се изведе обосновано
заключение,

нито

обосновано

предположение

за

степента

на

качеството, по отношение на бъдещото изпълнение, макар че в него са
включени всички предвидени от Възложителя дейности.
Заключението за степента на качеството се прави въз основа на
преценка на предвидената от участника организация на персонала,
ангажиран за изпълнение на поръчката. Преценява се степента на
съответствие на планираната организация с:
- произтичащите от особеностите на обектите специфики на процеса на
изготвяне и съгласуване на отделните части на инвестиционните
проекти;
- изискванията за технологична последователност при строителните
процеси, включително организация на снабдяването и използване на
нужните материали;
- технологичните изисквания за престой между отделните процеси и
дейности;
- спецификата на обектите по отношение на планираното изпълнение.
Добро качество:
Участникът е предложил организация на персонала, на който е

38 точки
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възложено

проектиране,

авторски

надзор,

строителство

за

изпълнение на обществената поръчка, в която са отразени всички
предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката.
В предложението на Участника е налице едно от следните условия:
- за една или две от дейностите липсват конкретни мерки, способи и
методи на организация на работа и резултати, свързани с реализирането
на съответната дейност;
- за една или две от дейностите не е ясна последователността и
връзката между тях.
От направеното предложение може да се изведе обосновано
предположение за качествено изпълнение на всички предвидени от
Възложителя дейности.
Заключението за степента на качеството се прави въз основа на
преценка на предвидената от участника организация на персонала,
ангажиран за изпълнение на поръчката. Преценява се степента на
съответствие на планираната организация с:
произтичащите от особеностите на обектите специфики на процеса на
изготвяне и съгласуване на отделните части на инвестиционните
проекти;
- изискванията за технологична последователност при строителните
процеси, включително организация на снабдяването и използване на
нужните материали;
- технологичните изисквания за престой между отделните процеси и
дейности;
- спецификата на обектите по отношение на планираното изпълнение.
Много добро качество:
Участникът е предложил организация на персонала, на който е
възложено

проектиране,

авторски

надзор,

строителство,

47 точки

за

изпълнение на обществената поръчка, в която са отразени всички
предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката.
В предложението на Участника е налице следното условие:
- за част от някоя от дейностите липсват конкретни мерки, способи и
методи на организация на работа и резултати, свързани с реализирането
на съответната част от дейността;
- за част от някоя от дейностите не е ясна последователността и
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връзката между тях.
От направеното предложение може да се изведе обосновано
заключение за степента на много добро качество на организация за
изпълнение, способстващо за постигане целите и резултатите на
предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от
Възложителя дейности.
Заключението за степента на качеството се прави въз основа на
преценка на предвидената от участника организация на персонала,
ангажиран за изпълнение на поръчката. Преценява се степента на
съответствие на планираната организация с:
произтичащите от особеностите на обектите специфики на процеса на
изготвяне и съгласуване на отделните части на инвестиционните
проекти;
- изискванията за технологична последователност при строителните
процеси, включително организация на снабдяването и използване на
нужните материали;
- технологичните изисквания за престой между отделните процеси и
дейности;
- спецификата на обектите по отношение на планираното изпълнение.
Отлично качество:
Участникът е предложил организация на персонала, на който е
възложено

проектиране,

авторски

надзор,

строителство

57 точки

за

изпълнение на обществената поръчка, в която са отразени всички
предвидени в методиката дейности по изпълнение на поръчката.
Предвидената организация на изпълнение (с ангажиране на всички
материални и човешки ресурси, разпределение на задачите между
експертите, избраната схема за взаимодействие с Възложителя във
връзка с изпълнение, отчитане, съгласуване и приемане на работата) е в
съответствие

с

предложението

на

участника,

използвания

инструментариум/техники е съобразен с обема и естеството на
дейностите

от

законодателство,

техническата
на

спецификация,

съществуващите

на

технически

действащото
изисквания

и

стандарти и с предмета на поръчката.
Дейностите, които ще бъдат извършени от персонала при изпълнение
предмета на обществената поръчка, са анализирани, като конкретните
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мерки, способи и методи на работа, които ще бъдат изпълнени за всяка
дейност, са обвързани с организацията и постигат целените резултати,
свързани с реализирането на съответната дейност и създават гаранции
за качествено изпълнение на дейностите.
От направеното предложение може да се изведе обосновано
заключение за степента на отлично качество на организация за
изпълнение, способстващо за постигане целите и резултатите на
предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от
Възложителя дейности.
Заключението за степента на качеството се прави въз основа на
преценка на предвидената от участника организация на персонала,
ангажиран за изпълнение на поръчката. Преценява се степента на
съответствие на планираната организация с:
произтичащите от особеностите на обектите специфики на процеса на
изготвяне и съгласуване на отделните части на инвестиционните
проекти;
- изискванията за технологична последователност при строителните
процеси, включително организация на снабдяването и използване на
нужните материали;
- технологичните изисквания за престой между отделните процеси и
дейности;
- спецификата на по отношение на планираното изпълнение.
Забележки:
„Обосновано заключение“ е налице когато съдържащата се в предложението
за изпълнение на поръчката информация еднозначно и недвусмислено предполага
направения въз основа на нея извод.
„Обосновано

предположение“

е

налице

когато

съдържащата

се

в

предложението за изпълнение на поръчката информация подкрепя направения въз
основа на нея извод, но не го налага еднозначно и недвусмислено.
Предложената

професионална

компетентност

на

експертите,

съобразно

дефиницията, въведена в т. 41 от ДР на ЗОП, ще бъде оценена от гледна точка
наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация,
и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или
позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.
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Подпоказател Т2 представлява експертната оценка на комисията по отношение
състава, професионалната квалификация и опит на персонала за изпълнение предмета
на поръчка, в съответствие с техническите спецификации и целите на проекта,
определен по следния начин:
Подпоказател: Т 2.1. – „Професионална компетентност на персонала за
изпълнение на дейности по проектиране и авторски надзор” – оценява се
професионалната компетентност на всеки предложен от участника експерт, в
съответствие

с

изискванията

на

настоящата

методика

и

Техническата

спецификация с максимален брой от 55 точки, определени както следва:
Методика

за

определяне

професионална

на

компетентност

индивидуалните
на

оценки

Ръководителя

за

Максимален

на

брой точки

проектантския екип
Е1

Ръководителят

5
на

проектантския

екип

по

специалност

Максимален брой

„Архитектура“ или „Промишлено и гражданско строителство”, или

точки

„Строителство на сгради и съоръжения”, или еквивалентно е със

2

следния опит:
1. Оценка за професионален опит:
- При професионален опит от 1 години до 2 години включително
като проектант се присъжда 1 точка;
- При професионален опит над 2 години като проектант се
присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за ръководител лице, което има
под 1 години професионален опит като проектант, офертата се
отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на
Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:

Максимален брой

- При участие като ръководител на екип за изработване на проект за

точки

изпълнение на СМР на един обект сходен с предмета на поръчката се

3

присъжда 1 точка;
- При участие като ръководител на екип за изработване на проект за
изпълнението на СМР на повече от един обект сходен с предмета на
поръчката се присъждат 3 точки.

33

В случай че участникът предложи за ръководител лице, което няма
опит като ръководител на екип за изработване на проект за
изпълнение на СМР на поне един обект, офертата се отстранява от
участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
Методика

за

определяне

професионална

на

компетентност

индивидуалните
на

оценки

Проектант

по

за
част

„Архитектура”

Максимален
брой точки
5

Е2 Проектантът, по специалност „Архитектура“, или еквивалентна
има следния опит:

Максимален
брой точки

1. Оценка за професионален опит:

2

- При професионален опит от 1 години до 3 години включително
като проектант по част „Архитектура” се присъжда 1 точка;
- При професионален опит над 3 години като проектант по част
„Архитектура” се присъждат 2 точки.
В

случай

че

участникът

предложи

за

проектант

по

част

„Архитектура” лице, което не притежава пълна проектантска
правоспособност по тази или еквивалентна специалност, както и ако
предложеното лице има под 1 години професионален опит като
проектант по част „Архитектура”, офертата се отстранява от участие
като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:

Максимален

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР

брой точки

на един обект сходен с предмета на поръчката се присъжда 1 точка;

3

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнението на
СМР на повече от един обект, сходен с предмета на поръчката се
присъждат 3 точки.
В

случай

че

участникът

предложи

за

проектант

по

част

„Архитектура” лице, което няма опит в участие в екип за
изработване на проект за изпълнение на СМР на поне един обект,
сходен с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие
като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
Методика

за

професионална

определяне

на

компетентност

индивидуалните
на

Проектант

оценки
по

за
част

Максимален
брой точки
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„Електроинсталации”

5

Е3 Проектант по специалност „Електроинженер” или еквивалентна
има следния опит:

Максимален
брой точки

1. Оценка за професионален опит:

2

- При професионален опит от 1 години до 2 години включително
като проектант по част „Електроинсталации” се присъжда 1 точка;
- При професионален опит над 2 години като проектант по част
„Електроинсталации”се присъждат 2 точки.
В

случай

че

участникът

предложи

за

проектант

по

част

„Електроинсталации” лице, което не притежава пълна проектантска
правоспособност

по

специалност

„Електроинженер”,

или

еквивалентна, както и ако предложеното лице има под 1 години
професионален опит като проектант по част „Електроинсталации”,
офертата

се

отстранява

от

участие

като

неотговаряща

на

изискванията на Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:

Максимален

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР

брой точки

на един обект сходен с предмета на поръчката се присъжда 1 точка;

3

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнението на
СМР на повече от един обект сходен с предмета на поръчката се
присъждат 3 точки.
В

случай

че

участникът

предложи

за

проектант

по

част

„Електроинсталации” лице, което няма опит в участие в екип за
изработване на проект за изпълнение на СМР на поне един обект,
сходен с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие
като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
Методика

за

определяне

на

индивидуалните

оценки

за

професионална компетентност на Проектант по част „ВиК”

Максимален
брой точки
5

Е4 Проектантът, по специалност „Водоснабдяване и канализация”,
или еквивалентна, има следния опит:

Максимален

1. Оценка за професионален опит:

брой точки

- При професионален опит от 1 години до 2 години включително

2

като проектант по част „ВиК” се присъжда 1 точка;
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- При професионален опит над 2 години като проектант по част
„ВиК” се присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част „ВиК” лице,
което не притежава пълна проектантска правоспособност по
специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна,
както и ако предложеното лице има под 1 години професионален
опит като проектант по част „ВиК”, офертата се отстранява от
участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:

Максимален

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР

брой точки

на един обект сходен с предмета на поръчката се присъжда 1 точка;

3

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнението на
СМР на повече от един обект сходен с предмета на поръчката се
присъждат 3 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част „ВиК” лице,
което няма опит в участие в екип за изработване на проект за
изпълнение на СМР на поне един обект, сходен с предмета на
поръчката , офертата се отстранява от участие като неотговаряща на
изискванията на Възложителя.
Методика

за

определяне

на

индивидуалните

оценки

за

професионална компетентност на Проектант по част „ОВК”

Максимален
брой точки
5

Е5 Проектант по специалност „Промишлена топлотехника”, или
еквивалентна, има следния опит:
1. Оценка за професионален опит:

Максимален
брой точки
2

- При професионален опит от 1 години до 2 години включително
като проектант по част „ОВК ” се присъжда 1 точка;
- При професионален опит над 2 години като проектант по част
„ОВК” се присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част „ОВК” лице,
което има под 2 години професионален опит като проектант по част
„ОВК”, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на
изискванията на Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:

Максимален
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- При участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР

брой точки

на един обект сходен с предмета на поръчката се присъжда 1 точка;

3

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнението на
СМР на повече от един обект сходен с предмета на поръчката се
присъждат 3 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част „ОВК” лице,
което няма опит в участие в екип за изработване на проект за
изпълнение на СМР на поне един обект, сходен с предмета на
поръчката, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на
изискванията на Възложителя.
Методика

за

определяне

професионална

на

компетентност

индивидуалните
на

оценки

Проектант

по

за
част

„Конструктивна”
Е6

Проектант

по

Максимален
брой точки
5

специалност

„Промишлено

и

гражданско

строителство”, „Строителство на сгради и съоръжения”, или
еквивалентна, има следния опит:

Максимален
брой точки
2

1. Оценка за професионален опит:
- При професионален опит от 1 години до 2 години включително
като проектант по част „Конструктивна“ се присъжда 1 точка;
- При професионален опит над 2 години като проектант по част
„Конструктивна” се присъждат 2 точки.
В

случай

че

участникът

предложи

за

проектант

по

част

„Конструктивна” лице по специалността „Промишлено и гражданско
строителство”, „Строителство на сгради и съоръжения”, или
еквивалентна, както и ако предложеното лице има под 1 години
професионален опит като проектант по част „Конструктивна”,
офертата

се

отстранява

от

участие

като

неотговаряща

на

изискванията на Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:

Максимален

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР

брой точки

на един обект сходен с предмета на поръчката се присъжда 1 точка;

3

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнението на
СМР на повече от един обект сходен с предмета на поръчката се
присъждат 3 точки.
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В

случай

че

участникът

предложи

за

проектант

по

част

„Конструктивна” лице, което няма опит в участие в екип за
изработване на проект за изпълнение на СМР на поне един обект,
сходен с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие
като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
Методика за определяне на индивидуалните оценки за

Максимален

професионална компетентност на Проектант по част „Геодезия”

брой точки
5

Е7 Проектант по специалност „Геодезия”, или еквивалентна, има
следния опит:

Максимален
брой точки

1. Оценка за професионален опит:

2

- При професионален опит от 1 години до 2 години включително
като проектант по част „Геодезия” се присъжда 1 точка;
- При професионален опит над 2 години като проектант по част
„Геодезия” се присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част „Геодезия”
лице което няма опит в участие в екип за изработване на проект за
изпълнение на СМР на поне един обект, сходен с предмета на
поръчката , офертата се отстранява от участие като неотговаряща на
изискванията на Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:

Максимален

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР

брой точки

на един обект сходен с предмета на поръчката се присъжда 1 точка;

3

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнението на
СМР на повече от един обект сходен с предмета на поръчката се
присъждат 3 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част „Геодезия”
лице, което няма опит в участие в екип за изработване на проект за
изпълнение на СМР на поне един обект, сходен с предмета на
поръчката, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на
изискванията на Възложителя.
Методика

за

определяне

на

индивидуалните

оценки

за

професионална компетентност на Проектант по част „План за

Максимален
брой точки
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безопасност и здраве” (ПБЗ)

5

Е8 Проектантът, без значение от специалността, има следния опит:

Максимален

1. Оценка за професионален опит:

брой точки

- При професионален опит от 1 години до 2 години включително

2

като проектант се присъжда 1 точка;
- При професионален опит над 2 години като проектант се
присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част ПБЗ лице,
което което няма опит в участие в екип за изработване на проект за
изпълнение на СМР на поне един обект, сходен с предмета на
поръчката , офертата се отстранява от участие като неотговаряща на
изискванията на Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:

Максимален

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР

брой точки

на един обект сходен с предмета на поръчката се присъжда 1 точка;

3

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнението на
СМР на повече от един обект сходен с предмета на поръчката се
присъждат 3 точки.

Методика

за

определяне

на

индивидуалните

оценки

за

професионална компетентност на Проектант по част „Енергийна
ефективност”
Е9 Проектант по специалност „Промишлена топлотехника“, или

Максимален
брой точки
5
Максимален

еквивалентна, има следния опит:

брой точки

Оценка за професионален опит:

2

- При професионален опит от 1 години до 2 години включително
като проектант се присъжда 1 точка;
- При професионален опит над 2 години като проектант се
присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част „Енергийна
ефективност” лице което няма опит в участие в екип за изработване
на проект за изпълнение на СМР на поне един обект, сходен с
предмета на поръчката , офертата се отстранява от участие като
неотговаряща на изискванията на Възложителя.
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2. Притежаван специфичен опит:

Максимален

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР

брой точки

на един обект сходен с предмета на поръчката се присъжда 1 точка;

3

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнението на
СМР на повече от един обект сходен с предмета на поръчката се
присъждат 3 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част „Енергийна
ефективност“ лице, което няма опит в участие в екип за изработване
на проект за изпълнение на СМР на поне един обект, сходен с
предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие като
неотговаряща на изискванията на Възложителя.
Методика

за

определяне

на

индивидуалните

оценки

за

професионална компетентност на Проектант по част „План за
управление на строителните отпадъци” (ПУСО)
Е10 Проектант без значение от специалността, има следния опит:
1. Оценка за професионален опит:
- При професионален опит от 1 години до 2 години включително

Максимален
брой точки
5
Максимален
брой точки
2

като проектант се присъжда 1 точка;
- При професионален опит над 2 години като проектант се
присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част ПУСО лице,
има под 1 години професионален опит като проектант, офертата се
отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на
Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:

Максимален

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР

брой точки

на един обект сходен с предмета на поръчката се присъжда 1 точка;

3

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнението на
СМР на повече от един обект сходен с предмета на поръчката се
присъждат 3 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част ПУСО лице,
което няма опит в участие в екип за изработване на проект за
изпълнение на СМР на поне един обект, сходен с предмета на
поръчката , офертата се отстранява от участие като неотговаряща на
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изискванията на Възложителя.
Методика

за

определяне

на

индивидуалните

оценки

за

професионална компетентност на Проектант по част „Пожарна
безопасност” (ПБ)
Е11 Проектант по специалност „Пожарна и аварийна безопасност”,

Максимален
брой точки
5
Максимален

или еквивалентна, има следния опит:

брой точки

1. Оценка за професионален опит:

2

- При професионален опит от 1 години до 2 години включително
като проектант по част „Пожарна безопасност” се присъжда 1 точка;
- При професионален опит над 2 години като проектант по част
„Пожарна безопасност” се присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част ПБ лице,
което няма опит в участие в екип за изработване на проект за
изпълнение на СМР на поне един обект, сходен с предмета на
поръчката , офертата се отстранява от участие като неотговаряща на
изискванията на Възложителя..
2. Притежаван специфичен опит:

Максимален

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнение на СМР

брой точки

на един обект сходен с предмета на поръчката се присъжда 1 точка;

3

- При участие в екип за изработване на проект за изпълнението на
СМР на повече от един обект сходен с предмета на поръчката се
присъждат 3 точки.
В случай че участникът предложи за проектант по част ПБ лице,
което няма опит в участие в екип за изработване на проект за
изпълнение на СМР на поне един обект, сходен с предмета на
поръчката, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на
изискванията на Възложителя.
Подпоказател: Т 2.2. - „Професионална компетентност на персонала за
изпълнение на дейности по строителство” – оценява се професионалната
компетентност на всеки предложен от участника експерт, в съответствие с
изискванията на настоящата методика и Техническата спецификация с
максимален брой от 35 точки, определени както следва:
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Методика

за

определяне

на

индивидуалните

оценки

за

професионална компетентност на „Ръководител на екип”

Максимален
брой точки
15

Е12

Ръководителят

квалификационна
специалност

на

степен

екипа,

притежаващ

„магистър”

„Промишлено

и

образователно-

Максимален

или

еквивалентна,

със

брой точки

гражданско

строителство”

или

7

„Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентно (когато
образованието е придобито в чужбина), има следния опит:
1. Оценка за професионален опит:
- При професионален опит от 1 години до 2 години включително
като строителен инженер се присъжда 4 точка;
- При професионален опит над 2 години като строителен инженер се
присъждат 7 точки.
В случай че участникът предложи за ръководител на екипа лице,
което не притежава изискваното образование, както и ако
предложеното лице има под 1 години професионален опит като
строителен инженер, офертата се отстранява от участие като
неотговаряща на изискванията на Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:

Максимален

- При участие като ръководител на строителен екип на един обект,
сходен с предмета на поръчката, се присъжда 5 точка;

брой точки
8

- При участие като ръководител на екип на повече от един обект,
сходен с предмета на поръчката, се присъждат 8 точки.
В случай че участникът предложи за ръководител лице, което няма
опит като ръководител на строителен екип на поне един обект,
сходен с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие
като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
Методика

за

определяне

на

индивидуалните

оценки

за

професионална компетентност на „Технически ръководител на
обекта”
Е13

Техническият

Максимален
брой точки
5

ръководител

на

обекта,

притежаващ

Максимален

квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”,

брой точки

съгласно изискването по чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентна

2

(когато квалификацията е придобита в чужбина), има следния опит:
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1. Оценка за професионален опит:
- При професионален опит от 1 години до 2 години включително
като строителен инженер или строителен техник се присъжда 1
точка;
- При професионален опит над 2 години като строителен инженер
или строителен техник се присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за технически ръководител на
обекта лице, което не притежава изискваната квалификация, както и
ако предложеното лице има под 1 години професионален опит като
строителен инженер или строителен техник, офертата се отстранява
от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:

Максимален

- При участие като технически ръководител на един обект сходен с
предмета на поръчката, се присъжда 1 точка;

брой точки
3

- При участие като технически ръководител на повече от един обект
сходен с предмета на поръчката, се присъждат 3 точки.
В случай че участникът предложи за технически ръководител лице,
което няма опит като технически ръководител на поне един обект,
сходен с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие
като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
Методика

за

определяне

професионална

на

компетентност

индивидуалните
на

експерт

оценки
по

за

част

„Електроинсталации”

Максимален
брой точки
5

Е14 Експертът, притежаващ образователно-квалификационна степен

Максимален

„бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна, със специалност

брой точки

„Електроинженер” или средно образование с четиригодишен курс на

2

обучение със специалност „Електротехник” или еквивалентна,
(когато образованието е придобито в чужбина), има следния опит:
1. Оценка за професионален опит:
- При професионален опит по специалностите „Електротехник”
и/или „Електроинженер” от 1 години до 2 години включително се
присъжда 1 точка;
- При професионален опит по специалностите „Електротехник”
и/или „Електроинженер” над 2 години се присъждат 2 точки.
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В

случай

че

участникът

„Електроинсталации”

лице,

предложи
което

не

за

експерт

притежава

по

част

изискваното

образование, както и ако предложеното лице има под 1 години
професионален опит по специалностите „Електротехник” и/или
„Електроинженер”, офертата се отстранява от

участие като

неотговаряща на изискванията на Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:
-При участие като експерт по част „Електроинсталации” на поне
един обект, сходен с предмета на поръчката, се присъжда 1 точка;

Максимален

-При участие като експерт по част „Електроинсталации” на повече от
един обект, сходен с предмета на поръчката, се присъждат 3 точки.
В

случай

че

участникът

предложи

за

експерт

по

брой точки
3

част

„Електроинсталации” лице, което няма опит като експерт по част
„Електроинсталации” в поне един обект, сходен с предмета на
поръчката, офертата се отстранява от участие като неотговаряща на
изискванията на Възложителя.
Методика

за

определяне

на

индивидуалните

оценки

за

професионална компетентност на експерт по част „ОВК”

Максимален
брой точки
5

Е15 Експертът, притежаващ образователно-квалификационна степен

Максимален

„бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна, със специалност

брой точки

„Топлотехника” или средно образование с четиригодишен курс на

2

обучение със специалност „Топлотехника” или еквивалентна,
(когато образованието е придобито в чужбина), има следния опит:
1. Оценка за професионален опит:
- При професионален опит по специалност „Топлотехника” от 1
години до 2 години включително се присъжда 1 точка;
- При професионален опит по специалност „Топлотехника” над 2
години се присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за експерт по част „ОВК” лице,
което не притежава изискваното образование, както и ако
предложеното лице има под 1 години професионален опит по
специалност „Топлотехника“, офертата се отстранява от участие като
неотговаряща на изискванията на Възложителя.
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2. Притежаван специфичен опит:

Максимален

- При участие като експерт по част „ОВК” на поне един обект сходен
с предмета на поръчката, се присъжда 1 точка;

брой точки
3

- При участие като експерт по част „ОВК” на повече от един обект
сходен с предмета на поръчката, се присъждат 3 точки.
В случай че участникът предложи за експерт по част „ОВК” лице,
което няма опит като експерт по част „ОВК” в поне един обект,
сходен с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие
като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
Методика

за

определяне

на

индивидуалните

оценки

за

професионална компетентност на Експерт по част „ВиК”

Максимален
брой точки
5

Е16 Експертът, притежаващ образователно-квалификационна степен

Максимален

„бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна, със специалност

брой точки

„Водоснабдяване и канализация” или средно образование с

2

четиригодишен курс на обучение със специалност „Водоснабдяване
и

канализация”

или

еквивалентна,

(когато

образованието

е

придобито в чужбина), има следния опит:
1. Оценка за професионален опит:
- При професионален опит по специалност „Водоснабдяване и
канализация” от 1 години до 2 години включително се присъжда 1
точка;
- При професионален опит по специалност „Водоснабдяване и
канализация” над 2 г. се присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за експерт по част „ВиК” лице,
което не притежава изискваното образование, както и ако
предложеното лице има под 1 години професионален опит по
специалност

„Водоснабдяване

и

канализация”,

офертата

се

отстранява от участие като неотговаряща на изискванията на
Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:
- При участие като експерт по част „ВиК” на поне един обект,
сходен с предмета на поръчката, се присъжда 1 точка;

Максимален
брой точки
3

- При участие като експерт по част „ВиК” на повече от един обект,
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сходен с предмета на поръчката, се присъждат 3 точки.
В случай че участникът предложи за експерт по част „ВиК” лице,
което няма опит като експерт по част „ВиК” в поне един обект,
сходен с предмета на поръчката, офертата се отстранява от участие
като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
Методика

за

професионална

определяне

на

индивидуалните

компетентност

на

Експерт

оценки

за

Максимален

„Контрол

по

брой точки

качеството”

5

Е17 Експертът, притежаващ образователно-квалификационна степен

Максимален

„бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна, придобита в

брой точки

професионално

направление

„Строителен

инженер”

или

2

еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина), има
следния опит.
1. Оценка за професионален опит:
- При професионален опит от 1 години до 2 години включително в
осъществяване на контрол по качеството при изпълнение на СМР, се
присъжда 1 точка;
- При професионален опит над 2 години в осъществяване на контрол
по качеството при изпълнение на СМР се присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за експерт „Контрол по
качеството” лице, което не притежава изискваното образование,
както и ако предложеното лице има под 1 години професионален
опит, свързан с

осъществяване на контрол по качеството при

изпълнение на СМР, офертата се отстранява от участие като
неотговаряща на изискванията на Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:
- При участие като експерт по част „Контрол по качеството” на поне
един обект сходен с предмета на поръчката, се присъжда 1 точка;

Максимален
брой точки
3

- При участие като експерт по част „Контрол по качеството” на
повече от един обект сходен с предмета на поръчката, се присъждат
3 точки.
В случай че участникът предложи за експерт по част „Контрол по
качеството” лице, което няма опит като експерт по част „Контрол по
качеството” в поне един обект, сходен с предмета на поръчката ,

46

офертата

се

отстранява

от

участие

като

неотговаряща

на

изискванията на Възложителя.
Методика за определяне на индивидуалните оценки за

Максимален

професионална компетентност на Длъжностно лице по

брой точки

безопасност и здраве

5

Е18 Длъжностното лице по безопасност и здраве, притежаващо

Максимален

образователно квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър”

брой точки

или

еквивалентна,

придобита

в

професионално

направление

2

„Строителен инженер“ или еквивалентно (когато образованието е
придобито в чужбина), има следния опит:
2. Оценка за професионален опит:
- При професионален опит от 1 до 2 години включително в областта
на безопасността и здравето в областта на строителството се
присъжда 1 точка;
- При професионален опит над 2 години в областта на безопасността
и здравето в областта на строителството се присъждат 2 точки.
В случай че участникът предложи за длъжностно лице по
безопасност и здраве лице, което не притежава изискваното
образование, както и ако предложеното лице има под 1 години
професионален опит, свързан с безопасността и здравето в областта
на строителството, офертата се отстранява от участие като
неотговаряща на изискванията на Възложителя.
2. Притежаван специфичен опит:
- При участие като длъжностно лице по безопасност и здраве на поне
един обект, сходен с предмета на поръчката, се присъжда 1 точка;

Максимален
брой точки
3

- При участие като длъжностно лице по безопасност и здраве на поне
един обект, сходен с предмета на поръчката, се присъждат 3 точки.
В случай че участникът предложи за длъжностно лице по
безопасност и здраве лице, което няма опит като длъжностно лице по
безопасност и здраве в поне един обект, сходен с предмета на
поръчката , офертата се отстранява от участие като неотговаряща на
изискванията на Възложителя.
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Забележка:
1. За всяка позиция от методиката за оценка по подпоказател Т2 (позиции от Е1 до Е18)
следва да се посочи по едно лице, като всеки един от експертите, включени в екипа на
участника може да отговарят на изискванията за повече от една позиция от Е1 до Е18 и
в този случай ще бъде оценяван за всяка от позициите, за която е посочен.
2. Професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението
на поръчката, се използва като показател за оценка на офертите и не е критерий за
подбор.
3.

Пълната

информация,

необходима

за

оценяването

на

професионалната

компетентност на експертите, следва да се представи в техническото предложение на
участника.
4. Описаната в техническата оферта професионална компетентност на експертите,
включени в екипа за изпълнение на строителството и проектирането/авторския надзор,
включваща получените чрез образование или допълнителна квалификация знания
и/или умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция
и притежаваният общ професионален и специфичен опит, за които не са налице
основанията за отстраняване от процедурата, подлежат на оценка, съгласно настоящата
методика.
2. Финансова оценка – Ф – максимален брой 100 точки
Оценка на финансовото предложение
Ф – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на
поръчката, представляваща общата стойност на единичните цени на всички позиции от
количествената спецификация в лева без ДДС, която за всеки участник се изчислява по
формулата:
Ф = минимална предложена обща стойност на единичните цени
х 100т.
предложена обща стойност на единичните цени от конкретния участник
Забележка: Предложената обща стойност на единичните цени е сумата от всички
предложени единични цени в попълнения образец на ценова оферта. Минимално
предложената обща стойност на единичните цени е тази с най-ниска стойност от
всички допуснати до оценяване оферти.
Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
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3. Комплексна оценка – КО – максимален брой – 100 точки
Общата оценка е сбор от стойностите на техническата оценка и финансовата
оценка:
КО = 0,60хT + 0,40хФ, където
Т – техническата оценка с тежест 60%;
Ф – финансова оценка с тежест 40%
Резултатите на всеки участник по КО ще бъдат закръглени до втория знак след
десетичната запетая.
4. Крайно класиране на участниците
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени
за всеки участник.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОДАДЕНИ ОТ
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, ПОДАЛИ ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
І. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ
Таблица 1
№ по ред
1
2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА
ОЦЕНКА
Цена за изпълнение на строително-монтажни работи съгласно
приложената в конкурсната документация количественостойностна сметка
Срок за изпълнение на предвидените видове строителномонтажни работи

ТЕЖЕСТ
кт1 = 0,80
кт2 = 0,20

ІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ
Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в
Таблица 1 и съответните им относителни тежести по формулата:
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К = К1 х кт1 + К2 х кт2
където: от К1 до К3 са критериите за оценка на офертата, в т.ч.:


К1 – оценка на предложената цена за изпълнение на строително-монтажните
работи съгласно приложената в офертите за сключване на конкретен договор
количествено-стойностна сметка;



К2 – оценка на предложения срок за изпълнение на строително-монтажните
работи;

кт1 и кт2 са коефициентите за тежестта на съответния критерий.
К = К1 х 0,80 + К2 х 0,20
Забележка: Получената оценка за всеки критерий се закръглява с точност до
втория знак след десетичната запетая.
 Оценка на цената за изпълнение на строително-монтажните
работи съгласно съдържащата се в офертите на потенциалните изпълнители
количествено-стойностна сметка
Резултатът на съответния потенциален изпълнител по този критерий се
изчислява, както следва:
К1 =

минимална предложена цена за изпълнение на СМР
х 100т.
предложена цена за изпълнение на СМР от конкретния потенц. изпълнител

Забележка: Предложената цена от потенциален изпълнител е общата сума за
изпълнение на всички дейности, включени в изпратената му с поканата по чл. 93б, ал.
3, т. 1 от ЗОП количествена сметка. Минимално предложената цена е тази с найниска стойност от постъпилите от потенциалните изпълнители оферти за
сключване на конкретния договор.
 Оценка на предложения срок за изпълнение на строителномонтажните работи
Резултатът на съответния участник по този критерий се изчислява, както следва:
К2 =

минимален предложен срок за изпълнение на СМР
х 100т.
предложен срок за изпълнение на СМР от конкретния потенц. изпълнител

Забележка: Сроковете се предлагат в календарни дни и съответстват на срока
заложен в предложения календарен график за изпълнение на поръчката, приложен към
офертата за сключване на конкретен договор, подавана от съответния потенциален
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изпълнител. Срокът представлява времето между подписване на акт обр.2, за
откриване на строителна площадка и най-късната дата за приключване изпълнението
на възлаганите строително-ремонтни и монтажни дейности за обекта, предмет на
конкретно възлагане.
В случаите на възлагане на инженеринг срокът, предмет на оценка, представлява
сумата от срока за проектиране, който започва да тече от датата на издаване на
визата за проектиране и приключва с приемане на съгласувания и одобрен проект от
страна на възложителя и срока за изпълнение на строителството, който започва да
тече от подписване на акт обр.2, за откриване на строителна площадка и приключва
на планираната най-късна дата за приключване изпълнението на възлаганите
строително-ремонтни и монтажни дейности за обекта, предмет на конкретно
възлагане.
Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената
комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

ЧАСТ V
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.
СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ
1. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от комисия за
провеждане на процедурата, назначена от Възложителя.
2. Определянето на изпълнител на обществената поръчка се извършва при
условията и по реда на чл. 109 от ЗОП.
3. Възложителят сключва рамково споразумение с класираните на първите две
места и определени за изпълнители участници в процедурата, в едномесечен срок след
влизане в сила на решението за определяне на изпълнители или на определението, с
което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането
на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за
определяне на изпълнители
4. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица и с оглед обстоятелството, че Възложителят не е
предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за
обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя
заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ
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или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЯ
5. В съответствие с разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки, Възложителят отправя покана до изпълнителя по рамковото споразумение, за
представяне на оферта за извършване на конкретни строителни дейности, допълваща
офертата, подадена от тях в процедурата за сключване на рамково споразумение.
6. Възложителят провежда вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4
от ЗОП с определените по рамковото споразумение изпълнители и сключва договори
въз основа на рамковото споразумение с участника, определен за изпълнител на
съответния договор.
7. Офертите, представени от изпълнителите по рамковото споразумение, се
оценяват по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ при методиката и
показателите, описани в Част IV, Раздел Втори от настоящата документация
8. Изпълнителите по рамковото споразумение се задължават в офертите си,
представени в процедурата по чл. 82, ал. 4 от ЗОП, да предлагат цени,
НЕнадвишаващи цените, предложени в ценовите им предложения в процедурата
за сключване на рамковото споразумение, които са неразделна част от него.
9. Поканата по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП се отправя до всички изпълнители по
рамковото споразумение и съдържа:
9.1. Техническа спецификация за конкретната обществена поръчка;
9.2. Подходящ срок и място за подаване на офертите в отговор на поканата
/съгласно чл. 78 от ППЗОП срокът не може да бъде по-кратък от 10 дни/;
9.3. Прогнозна стойност на поръчката;
9.4. Срок на валидност на офертата.
9.5. Към поканата задължително се прилагат и следните образци:
- Образец на оферта;
- Образец на декларация за липса на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
10. При представянето на офертите си в отговор на писмената покана на
възложителя изпълнителите приемат и се съобразяват с всички изисквания и условия,
посочени в поканата. Поставянето на допълнителни условия и изисквания от страна на
участника може да доведе до отстраняване на офертата му.
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11. Офертите трябва да бъдат адресирани до възложителя и представени от
участника или от упълномощено от него лице на адреса и до датата, посочена като
краен срок, съгласно поканата по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП.
12. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката
трябва да бъде отбелязана следната информация:


Адрес на възложителя: „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София,

бул.Цариградско шосе №125, сграда №5, етаж.5;


Име, адрес, телефон и по възможност – факс и електронен адрес на

участника;


Следното означение: „В отговор на писмена покана на възложителя с

№ ................../..........2019 г. по Рамково споразумение № ………………..”.
13. Опаковката трябва да съдържа:


Оферта по образец;



Изрично пълномощно, в случай че офертата е подписана от лице, което не е

законен представител на участника;


Декларация за липса на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от

ЗОП.
14. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер,
датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за
което на приносителя се издава документ.
15. Възложителят назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, получени в отговор на писмената му покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП.
16. Комисията проверява първо дали по отношение на участника са налице
основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
17. Офертите, представени от изпълнителите по рамковото споразумение, се
допускат до класиране ако отговарят на изискванията на закона и възложителя и
съдържат предложение за изпълнение на всички описани в поканата дейности.
18. Офертите се оценяват по критерий „оптимално съотношение качество/цена“
при методиката и показателите, описани в Част IV от настоящата документация.
19. Класирането на изпълнителите се извършва във възходящ ред, като на първо
място се класира офертата с най-висок брой точки.
20. Възложителят избира за изпълнител на договора класирания на първо място
участник. Ако определеният за изпълнител откаже да подпише договора, възложителят
определя за изпълнител втория класиран. Оценката и класирането се документират в
протокол и доклад от заседанието на комисията.
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21. Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 109 от ЗОП и издава
решение по реда на чл. 106 от ЗОП. В решението за класиране и определяне на
изпълнител задължително се посочват предложените сумарни общи цени, с които се
класират изпълнителите.
22. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, изготвен от
възложителя .
23. Договорът се сключва при спазване на изискванията на чл. 82 и чл. 112 от
ЗОП.
24. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен
за изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, издадени от компетентен
орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и
гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % (два процента) от стойността му
без ДДС.
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ЧАСТ VI
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Образец № 1

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП)

Приложен е в електронен вид в PDF и в XML формат. Вторият формат на файла служи за
зареждане на формуляра в системата за еЕЕДОП, достъпна на адрес:
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en.
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Образец № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за сключване на рамкови споразумения за възлагане на
обществени поръчки с предмет:

„СТРОИТЕЛСТВО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,

ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА
„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД,

от
…...............................................................................................................................................
(наименование на участника)
с ЕИК/БУЛСТАТ ............................ със седалище ......................... и адрес на управление:
гр. .................................., ул. ..................................................................................., № ...............,
данъчна

регистрация................................................,

..............................,

е-mail

тел.

представлявано

......................,

.............................................................................................,

................................,

в

качеството

факс:
от

му

на

...................................................................................................................................
(ако е пълномощник – данни от нотариално заверено пълномощно)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящето, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в
открита процедура за сключване на рамкови споразумения за възлагане на обществени
поръчки с предмет: „СТРОИТЕЛСТВО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ
И СПОРТ“ ЕАД,

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с
изискванията Ви, посочени в заданието за проектиране и техническата спецификация,
както следва:
1. Срокът на действие рамковото споразумение е три години, считано от датата
на сключването му.
2. В случаите, в които конкретния договор е за извършване на инженеринг,
предлагаме срок за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за
....................(................) календарни дни.
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Забележка: Срокът за изготвяне на техническия инвестиционен проект по
всички части следва да бъде не по-кратък от 15 (петнадесет) календарни дни и не подълъг от 30 (тридесет) календарни дни.
3. Приемаме, че при възлагане на инженеринг срокът за изготвяне на технически
инвестиционен проект за обектите започва да тече от датата на сключване на договора
и приключва с предаване на инвестиционните проекти за всички обекти на
Възложителя.
4. Приемаме, че в случай че бъдем определени за изпълнител на обществената
поръчка ще представим линейни графици за всеки обект на всички подлежащи за
изпълнение дейности.
5. Декларираме, че ще отстраняваме забележки/нередности по представените
технически инвестиционни проекти в срок до 10 /десет/ календарни дни, след
получаването им в писмен вид от Възложителя.
6. Предложението ни за изпълнение на поръчката се състои в следното:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Забележка: При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката
всеки участник следва да се ръководи от всички изисквания на документацията и да го
изготви по начин, позволяващ оценка на предложенията му, съгласно залегналите в
методиката за оценка показатели и по тази причина в точка 6 следва да се опише
предложението на участника за организация на персонала, на който са възложени
дейностите по проектиране, авторски надзор и строителство за изпълнение на
предмета на обществената поръчка.
В предложението следва да залегнат всички 12 дейности, за които
Възложителят е посочил, че е необходимо да бъдат извършени при реализация на
поръчката и ги е описал в ЧАСТ IV, РАЗДЕЛ ПЪРВИ от документацията на
поръчката.
7. Информация за притежаваната професионална компетентост от експертите,
включени в екипа за изпълнение на проектирането/авторски надзор и строителството
на обектите, съгласно методиката за оценка, представяме в табличен вид, както следва:
7.1. Списък на персонала, който ще изпълнява проектиране/авторски надзор с
посочена професионална компетентност, както следва:
№

Експерт

Позиция,

Проектантска

Професионален

(име,

която ще

правоспособност опит в областта

Специфичен опит
в областта
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презиме,

изпълнява в

(специалност,

на..................

на..................

фамилия)

обществената

година на

(месторабота,

(месторабота,

поръчка

придобиване, №

период

период

на издадения

от...............мес.........

от...............мес.......

документ,

..........г.

............г.

издател/предмет, до..............мес.......... до..............мес.......
дата/период на

......г., длъжност,

.........г., длъжност,

валидност,

основни функции)

основни функции)

когато е посочен
такъв)
1

2

3

4

5

6

Към списъка прилагаме следните документи, удостоверяващи притежаваната
професионална квалификация, професионален и специфичен опит, посочени в колони
4, 5 и 6, съгласно изискванията на Възложителя:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(прилага се опис на представените документи, за всеки предложен експерт)
7.2. Списък на персонала, който ще изпълнява строителството с посочена
професионална компетентност, както следва:
№

Експерт

Позиция,

Образование

Професионална Професионален

Специфичен

(име,

която ще

(степен,

квалификация

опит в областта

опит в

презиме,

изпълнява в

специалност,

(направление,

на..................

областта

фамилия)

обществената № на диплома,

година на

(месторабота,

на..................

поръчка

дата, година,

придобиване,

период

(месторабота,

рег. №, серия,

№ на

от...............мес..

период

учебно

издадения

.................г.

от...............мес

заведение)

документ,

до..............мес...

...................г.
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издател/предме

.............г.,

до..............мес.

т, дата/период

длъжност,

...............г.,

на валидност,

основни

длъжност,

когато е

функции)

основни

посочен такъв)
1

2

3

4

5

функции)
6

7

Към списъка прилагаме следните документи, удостоверяващи притежаваната
професионална квалификация, професионален и специфичен опит, посочени в колони
5, 6 и 7, съгласно изискванията на Възложителя:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(прилага се опис на представените документи, към всеки предложен експерт)
8. Декларираме, че гаранционните срокове за изпълнение на строителномонтажните дейности ще бъдат в съответствие с Наредба № 2/31.07.2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти.
9. Декларираме, че сме съгласни със срока на валидност на офертата от 8 (осем)
месеца, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.
10. Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на проектите на договори и
на рамково споразумение и приемаме клаузите в тях.
11. За обезпечаване на задълженията си по договора за възлагане на
обществената поръчка, преди подписване на договора ще предоставим на Възложителя
гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без
ДДС, при условията, посочени в проекта на договор към документацията за участие.
12. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд, които са в сила в страната и са приложими към строителството и
предоставяните услуги.
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13. Задължаваме се да осигурим за целия период на договора персонал, който ще
изпълнява поръчката и членове на ръководния състав, които ще отговарят за
изпълнението.
14. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие със заданието за
проектиране,

Техническата

спецификация,

изискванията

на

Възложителя

и

действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от
Възложителя условия и ги приемаме без възражения.
15. Декларираме, че при изготвянето на офертата сме извършили оглед на
всички посочени от възложителя обекти, запознати сме със състоянието им,
специфичните им особености и с обема на необходимите СМР.

Приложения:
1. Документи по т. 7.1 и 7.2.
2. Други, посочени в техническото предложение и допълнителни по преценка на
участника.

Дата:............................
(дата на подписване )

Подпис:...........................
(Име, фамилия, длъжност,
печат – при възможност)
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Образец № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за сключване на рамкови споразумения за възлагане на
обществени поръчки с предмет: „СТРОИТЕЛСТВО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,
ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА
„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД

от
……...............................................................................................................................................
(наименование на участника)
с ЕИК/БУЛСТАТ ............................ със седалище ......................... и адрес на управление:
гр. .................................., ул. ..................................................................................., № ...............,
данъчна

регистрация................................................,

..............................,

е-mail

тел.

представлявано

......................,

.............................................................................................,

................................,

в

качеството

факс:
от

му

на

...................................................................................................................................
(ако е пълномощник – данни от нотариално заверено пълномощно)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Потвърждаваме, че сме запознати с всички условия на изпълнение на поръчката,
които произтичат от изискванията на Възложителя в документацията и в предложените
цени сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с
посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба,
които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.
Заявяваме, че:
1. Тази оферта ще бъде валидна, ако бъде приета от Възложителя преди
изтичането на 8 (осем) месеца от датата на изтичане на срока за подаване на оферти. До
подписването на договор, тази оферта и решението на Възложителя за избор на
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изпълнител на поръчката ще формират обвързващо споразумение

между нас и

Възложителя.
2. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено
изпълнение на дейностите в съответствие с нормите и нормативите, действащи в
Република България. Цените са посочени в български лева.
3. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията и техническата спецификация по процедурата.
4. Съгласни сме заплащането да става съгласно клаузите, залегнали в проекта на
договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на
Възложителя.
5. При условие, че бъдем избрани за изпълнители на обществена поръчка въз
основа на рамково споразумение, не по-късно от датата на сключване на договора ние
се задължаваме да представим гаранция за изпълнение по договора в размер на 2 % /два
процента/ от предложената цена без ДДС.
6. Предлагаме следните единични цени по видове дейности, които се
задължаваме да не надвишаване за цялото времетраене на рамковото споразумение.

№

Видове работи

А

Част АС и инсталации

Ед.м.

I

Земни работи

1

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС РЪЧНО С ДЕБ. ДО 10 см

м2

2

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС РЪЧНО С ДЕБ. НАД 10 см

мЗ

3

ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 м РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3 м ХОРИЗОНТ.

мЗ

4

ИЗКОП НА ЯМИ 0.3-2.0 м2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 м РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ

мЗ

5

ИЗКОП НА ЯМИ 0.3-2 м2 И ДЪЛБ. 2 ДО 4 М РЪЧНО В З.П.

мЗ

6

ИЗКОП С ШИРИНА ДО 0.6 м И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 м РЪЧНО В З.П. НЕУКРЕПЕН

мЗ

7

ИЗКОП С ШИРИНА 0.6-1.2 м И ДЪЛБОЧИНА 0-2 м РЪЧНО В З.П. УКРЕПЕН

мЗ

8

ИЗКОП С ШИРИНА 0.6-1.2 м И ДЪЛБОЧИНА 2-4 м РЪЧНО В З.П. УКРЕПЕН

мЗ

9

ИЗКОП С ШИРИНА 1.2-4 м И ДЪЛБОЧИНА 2-4 м РЪЧНО В З.П. УКРЕПЕН

мЗ

10

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 3 м ХОРИЗОНТ. ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО
РАЗСТОЯНИЕ

мЗ

11

РАЗРИВАНЕ РЪЧНО НА ЗЕМНИ ПОЧВИ

12

ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ

мЗ

13

ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ С ДЪЛЖ. ДО 5 м
В ЗЕМНИ ПОЧВИ, НАПРАВЕНИ ПО МЕХАНИЗИРАН НАЧИН

мЗ

14

УПЛЪТН. НА З.П. РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 см

мЗ

15

НАТОВАРВАНЕ НА З.П. НА КАМИОН РЪЧНО

мЗ

16

РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50 м И РАЗТОВАРВАНЕ НА БЕТОННИ ОТПАДЪЦИ С
КОЛИЧКИ

мЗ

17

РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50 м И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ
КОЛИЧКИ

мЗ

18

ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ШИР. ДО6М ИДЪЛБ. 0-2 м В З.П.

м2

19

ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ШИР. ДО6М ИДЪЛБ. 2-4 м В З.П.

м2

20

ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ

мЗ

Цена без ДДС

100 мЗ

62

21

ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ

мЗ

22

ИЗКОП ЗА ДРЕНАЖИ В З.П. РЪЧНО

мЗ

23

ТЪНКИ ИЗКОПИ В СБИТИ ПОЧВИ ДО 0.50 м ЗА РЕМ.

м2

24

ИЗКОП НА ЯМИ ДО 2.00 м2, ДЪЛБ. ДО 2 м В ПОМЕЩЕНИЯ, СБИТИ ПОЧВИ ЗА РЕМОНТИ

мЗ

25

ИЗКОП ЗА ПОДБИВАНЕ НА ОСНОВИ С ОБЕМ ДО 5 мЗ РОХКИ ПОЧВИ, ОТВЪН

мЗ

26

ИЗКОП ЗА ПОДБИВАНЕ НА ОСНОВИ С ОБЕМ ДО 5 мЗ СБИТИ ПОЧВИ, ВЪТРЕ

мЗ

27

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЪСТ ОТ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО

мЗ

28

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТ. ОТПАДЪЦИ ОТ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м
ВЕРТИК.

мЗ

29

ПЛЪТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ ЗА РЕМОНТИ С ДЪЛБОЧИНАДО 2 м

м2

30

ПЛЪТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ ЗА РЕМОНТИ С ДЪЛБОЧИНА НАД 2 м

м2

31

НЕПЛЪТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ ЗА РЕМОНТИ СДЪЛБОЧИНА ДО 2 м

м2

32

ВОДОЧЕРПЕНЕ С ЕЛ. ПОМПА ПРИ РЕМОНТИ

мЗ

II

Кофражни работи

1

КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ И ПОДОБНИ

м2

2

КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТ. ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ДО 15 см ОТ ДЪСКИ

м2

3

КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТ. ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ДО 15 см И НАКЛОН НАД 20% ОТ
ДЪСКИ

м2

4

КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТ. ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ДО 15 см С КРИВОЛИН. ОЧЕРТАНИЯ
ОТ ДЪСКИ

м2

5

КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТ. ПЛОЧИ ПРИ ВИСОЧИНА НА ПОМЕЩЕНИЕТО 5 - 10 м ОТ
ДЪСКИ

M2

6

КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТ. ПЛОЧИ ПРИ ВИСОЧИНА НА ПОМЕЩЕНИЕТО НАД 10 м ОТ
ДЪСКИ

M2

7

КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТ. ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 см С КОФРАЖНИ ПЛАТНА

M2

8

КОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА НАД 15 см

M2

9

КОФРАЖ ЗА СТ.БЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА НАД 15 см С ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ
И СТОМАНЕНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА

M2

10

КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТ. КОРНИЗИ,ЕРКЕРИ И ДРУГИ ПОДПРЯН КОНЗОЛНО

M2

11

КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ, КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ, АСАНС. ШАХТИ СДЕБЕЛИНА ДО 15
см

M2

12

КОФРАЖ ВЪНШЕН ЗА СТ.БЕТОННИ ПРОТИВОЗЕМЕТРЪСНИ ШАЙБИ

M2

13

КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ

M2

14

КОФРАЖ ЗА МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ СЪС СЛОЖНА Ф-МА

M2

15

НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА КРЪГЛИ КОЛОНИ ПРИ РЕМОНТИ С ВИСОЧИНА
ДО 4 м

M2

16

НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА КРЪГЛИ КОЛОНИ ПРИ РЕМОНТИ С ВИСОЧИНА
НАД 4 м

M2

17

НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ КОЛОНИ ПРИ РЕМОНТИ С
ВИСОЧИНА ДО 4 м

M2

18

НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ КОЛОНИ ПРИ РЕМОНТИ С
ВИСОЧИНА НАД 4 м

M2

19

НАПРИ РАЗВ.НА КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ В СЪЩЕСТВ. СГРСДЕБ.ДО 15 см ОТ ДЪРВ.
МАТ.

M2

20

НАПРИ РАЗВ.НА КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ В СЪЩЕСТВ. СГРС ДЕБ.ДО 15 см С К.
ПЛАТНА

M2

21

НАПРИ РАЗВ.НА КОФРАЖ ЗА СТЪЛБИ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ОТ ДЪРВЕН
МАТЕРИАЛ

M2

22

НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА СТЪЛБИ В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ С
КОФРАЖНИ ПЛАТНА

M2

63

23

НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА
ПРИ РЕМОНТИ

M2

24

НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА ПОДЛИВКА НА МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ. ПРИ
РЕМОНТИ

M2

III
1

Армировъчни работи
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКН. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф 6-12 мм ОТ
СТОМАНА А1 И А2

КГ

2

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА-ОБИКН. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф 6-12 мм ОТ
СТОМАНА АЗ

3

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА-ОБИКН. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф 14-50 мм
СТОМАНА А1 И А2

кг

4

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА-ОБИКН. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф 14-50 мм
СТОМАНА АЗ

кг

5

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА- СЛОЖНА И ОСОБЕНО СЛОЖНА Ф 6-12 мм
СТОМАНА А1 И А2

кг

6

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА- СЛОЖНА И ОСОБЕНО СЛОЖНА Ф 6-12 мм
СТОМАНА АЗ

кг

7

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА- СЛОЖНА И ОСОБЕНО СЛОЖНА Ф 14-50 мм
СТОМАНА А1 И А2

кг

8

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА- СЛОЖНА И ОСОБЕНО СЛОЖНА Ф 14-50 мм
СТОМАНА АЗ

кг

кг

9

РАБИЦ ЗА ПОКРИВАНЕ НА КАНАЛИ

M2

10

РАБИЦ ЗА ПРЕГРАДНИ СТЕНИ |

M2

11

РАБИЦ ПО ТАВАНИ-ГЛАДКИ,РЕБРЕНИ,КАСЕТИРАНИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО СПУСНАТИ
ЖЕЛЕЗА

M2

12

РАБИЦ ПО ТАВАНИ - ГЛАДКИ, РЕБРЕНИ, КАСЕТИРАНИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО СПУСНАТИ
ЖЕЛЕЗА

M2

13

РАБИЦ ЗА ИЗКУСТВЕНИ ГРЕДИ

M2

14

МОНТАЖ НА СТОМ. ПЛАНКИ В СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ И КОЛОНИ

кг

15

ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ НА СЛОЖНА АРМИРОВКА Ф 10-12 мм ПРИ РЕМОНТИ

кг

16

ДЕМОНТИРАНЕ НА РАБИЦ

M2

17

ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ НА РАБИЦ ЗА СТЕНИ ПРИ ПОРЪЧКА ДО 5 M2 ЗА РЕМОНТИ

M2

18

ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ НА РАБИЦ ЗА ТАВАНИ ПРИ ПОРЪЧКА ДО 5 M2 ЗА РЕМОНТИ

M2

IV

Бетонови работи

1

ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В 10 ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ

M3

2

ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В 12.5 ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И
НАСТИЛКИ

M3

3

ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ

M3

4

ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В 10 ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 см

мЗ

5

ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В 12.5 ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 см

мЗ

6

ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В 10 ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 см

мЗ

7

ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 12.5 см

мЗ

8

ПОДЛИВКА ЗА ФУНДАМЕНТИ ПОД МАШИНИ С БЕТОН КЛАС В 15 ПРИ ДЕБЕЛИНА ДО 15
см

мЗ

9

ПОДЛИВКА ЗА ФУНДАМЕНТИ ПОД МАШИНИ С БЕТОН КЛАС В 20 ПРИ ДЕБЕЛИНА ДО 15
см

мЗ

10

ПОДЛИВКА ЗА ФУНДАМЕНТИ ПОД МАШИНИ С БЕТОН КЛАС В 20 ПРИ ДЕБЕЛИНА НАД 15
см

мЗ

11

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 10 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

м3

12

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

мЗ

13

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

мЗ

64

14

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ

мЗ

15

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 10 ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ

мЗ

16

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ

мЗ

17

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ

мЗ

18

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ

мЗ

19

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА СТЪЛБИЩА

мЗ

20

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ

мЗ

21

ПОЛАГ. АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА МАШ.ФУНДАМЕНТИ

мЗ

22

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 10 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛ ИНА ДО 15 см

мЗ

23

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛ ИНА ДО 15 см

мЗ

24

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛ ИНА ДО 15 см

мЗ

25

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛ ИНА ДО 15 см

мЗ

26

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 10 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 см

мЗ

27

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 см

мЗ

28

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 см

мЗ

29

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 см

мЗ

30

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА ПЛОЧИ

мЗ

31

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА ПЛОЧИ

мЗ

32

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА ПЛОЧИ

мЗ

33

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 10 ЗА ПЛОЧИ С НАКЛОН НАД 20 ГРАДУСА

мЗ

34

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА ПЛОЧИ С НАКЛОН НАД 20 ГРАДУСА

мЗ

35

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА ПЛОЧИ С НАКЛОН НАД 20 ГРАДУСА

мЗ

36

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА ПЛОЧИ С НАКЛОН НАД 20 ГРАДУСА

мЗ

37

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 10 ЗА ПАРАПЕТИ, КОРНИЗИ И ПОДОБНИ

мЗ

38

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА ПАРАПЕТИ, КОРНИЗИ И ПОДОБНИ

мЗ

39

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА ПАРАПЕТИ, КОРНИЗИ И ПОДОБНИ

мЗ

40

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА ПАРАПЕТИ, КОРНИЗИ И ПОДОБНИ

мЗ

41

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 10 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ

M3

42

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 12.5 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ПЛОЧИ ПРИ
КОНСТРУКЦИИ С ГРЕДИ

M3

43

ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ
И ПРЕГРАДИ

мЗ

44

РЪЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОН В20 НА МЯСТО ЗА РЕМОНТИ - ПОРЪЧКА ДО 5 M3

M3

45

ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА ОСНОВИ И ПОДОБНИ ПРИ РЕМОНТИ - ПОРЪЧКА ДО 5 M3

мЗ

46

ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА ПЛОЧИ ПРИ РЕМОНТИ-ДО 5 M3

мЗ

47

ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА СТЕНИ И ПРЕГРАДИ ДО 20 ст - ПОРЪЧКА ДО 5 M3

мЗ

48

ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА СТЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ - РЕМ.

мЗ

49

ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА СТРЕХИ КОРНИЗИ И ПОД. - РЕМ

мЗ

50

РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С ЧУК И ШИЛО

мЗ

65

51

РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ЧУК И ШИЛО

мЗ

52

РАЗБИВАНЕ НАСТОМАНОБЕТ.ПЛОЧИ С РЪЧЕН ЧУК

M2

53

РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ С РЪЧЕН ЧУК

M2

54

РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН С ЕЛЕКТР КЪРТАЧ

M3

55

РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С ЕЛ. КЪРТАЧ

M2

56

РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЪРТАЧ

M2

57

ПРОСИЧАНЕ ОТВОРИ В СТ.БЕТ. СТЕНИ ДО 20 см РЪЧНО

M2

58

ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТ. БЕТОННИ СТЕНИ ДО 30 см РЪЧНО

M2

59

ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТ. БЕТОННИ СТЕНИ ДО 30 см С ЕЛЕКТРИЧЕСИ КЪРТАЧ

M2

60

РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН С КОМПР КЪРТАЧ

M3

61

РАЗБИВАНЕ НА НЕАРМИРАНА БЕТОННА НАСТИЛКА С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ

M2

62

РАЗБИВАНЕ НА АРМИРАНА БЕТОННА НАСТИЛКА С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ

M2

63

ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В БЕТОННА СТЕНА 20 см РЪЧНО

бр.

V

Зидарски работи

1

КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ДВЕ ЛИЦА НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

2

КАМЕННА ЗИДАРИЯ В ОСНОВИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

мЗ

3

ФУГИРАНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ - ОБИКНОВЕНА ФУГА

M2

4

ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 65 мм НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

M2

5

ТУХЛ. ЗИДАРИЯ 120 мм С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р

M2

6

ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 мм С ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

M2

7

ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 мм ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ВАРОВ РАЗТВОР

M2

8

ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 мм ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ВАРОЦИМЕНТЕН
РАЗТВОР

M2

9

ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 мм ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ВАРОВ
РАЗТВОР

M3

10

ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 мм ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3.85 (24/25/12) НА
ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

M3

11

ФУГИРАНА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ОТ ОБЛИЦ. ТУХЛИ С ДЕБЕЛИНА 250 мм НА ЦИМЕНТЕН
РАЗТВОР

M3

12

ФУГИРОВКА НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ

M2

13

ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА 50/50/8 см В ЕДИН РЕД

M2

14

ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА 50/50/8 см В ДВА РЕДА

M2

15

ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 600/100/250 мм НА ОБИКНОВЕНА
ФУГА

M3

16

ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 125 мм НА ОБИКНОВЕНА ФУГА

M3

17

ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 150 мм НА ОБИКНОВЕНА ФУГА

M3

18

ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 175 мм НА ОБИКНОВЕНА ФУГА

M3

19

ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 мм НА ОБИКНОВЕНА ФУГА

M3

20

ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 250 мм НА ОБИКНОВЕНА ФУГА

M3

21

ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 600/100/250 мм НА ОБИКНОВЕНА
ФУГА

M2

22

ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 600/150/250 мм НА ОБИКНОВЕНА
ФУГА

M2

23

ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 600/200/250 мм НА ОБИКНОВЕНА
ФУГА

M2

24

ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 600/250/250 мм НА ОБИКНОВЕНА
ФУГА

M2

25

ПРОБИВАНЕ РЪЧНО НА ОТВОРИ ДО 25/25 В НОВ ТУХЛЕН ЗИД 120 мм

бр.

26

ПРОБ. РЪЧНО ОТВОРИ ДО 50/50 В НОВ ТУХЛ. ЗИД 120 мм

бр.

27

ПРОБ.РЪЧНО ОТВОРИ ДО 25/25 В НОВ ТУХЛ. ЗИД 250 мм

бр.

мЗ
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28

РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУЛИЦЕВА И ЦОКЪЛ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ВАРОВ И
ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

МЗ

29

РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВАРОВ РАЗТВОР

M3

30

ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛ. ЗИДОВЕ НА ВАРОВ РАЗТВОР ПРИ ДЕБЕЛИНА
НАЗИДА120мм, РЪЧНО

M2

31

ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ВАРОВ РАЗТВОР ПРИ
ДЕБЕЛИНА НА ЗИДА 250 мм. РЪЧНО

M2

32

ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР ПРИ ДЕБ.
НА ЗИДА 120 мм.РЪЧНО

M2

33

ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТАРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР ПРИ ДЕБ.
НА ЗИДА 250 мм, РЪЧНО

M2

34

ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА РАЗНИ НАДЗИЖДАНИЯ, КЪРПЕЖИ И ДРУГИ ПОДОБНИ С ОБЕМ
ДО 3 M3

M3

35

ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 100 мм НА ТЪНКА ФУГА ЗА
РЕМОНТИ

M3

36

РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 40/40 см В ЗИДАРИЯ 65 мм

бр.

37

РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА С РАЗМЕРИ ДО 40/40 см В ЗИДАРИЯ 120 мм

бр.

38

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТУХЛИ НА РЪКА ДО 3 м

39

ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 мм НА ТЪНКА ФУГА ЗА
РЕМОНТИ

М2

40

ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 250 мм НА ТЪНКА ФУГА ЗА
РЕМОНТИ

М3

VI

Покривни работи

1000 бр.

1

ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ'1 ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ИЛИ БЕТОН
НА РАЗТВОР

M2

2

ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МИЗИЯ" ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ИЛИ БЕТОН НА
РАЗТВОР

M2

3

ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МИЗИЯ" ВЪРХУ ДЪСЧ. ОБШИВКА ИЛИ БЕТОН И
НАКЛОН НАД 30% НА РАЗТВОР

M2

4

ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МИЗИЯ" ВЪРХУ ЛЕТВИ

M2

5

ПОКРИВАНЕ С БИТУМИЗИРАНА МУШАМА ОТ ЕДИН ПЛАСТ СЪС ЗАСТЪПВАНЕ

M2

6

ПОКР. С КЕРЕМИДИ "МИЗИЯ" В/У МУШАМА НА ЛЕТВИ

M2

7

ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ НА БИЛА И РЪБОВЕ

8

ПОКРИВАНЕ С БИТУМИЗИРАНА МУШАМА ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В ЕДИН ПЛАСТ
С ЛЕПЕНЕ

M2

9

ПОКРИВАНЕ С БИТУМИЗИРАНА МУШАМА ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В ДВА ПЛАСТА
С ЛЕПЕНЕ

M2

10

ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

M2

11

ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ В/У ДЪСЧ. ОБШИВКА

M2

12

ПОКРИВАНЕ С PVC ФОЛИО ВЪРХУ МАСИВНА ПЛОЧА

M2

13

ПОКРИВАНЕ С ВЪЛНООБРАЗНА ЛАМАРИНА

M2

14

ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ДЪСЧ.ОБШ.И ВАРОВ Р-Р С ЛЕТВИ
ПРИ НАКЛОН ДО 30°

M2

15

ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" ВЪРХУ ЛЕТВИ И НАКЛОН НАД 30°

M2

16

ПРЕПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ДЪСЧ.ОБШ.И ВЦ Р-Р С ЛЕТВИ ДО
30°

M2

17

НАПРАВА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ

M2

18

ПОКРИВАНЕ С ВЪЛНООБРАЗНА ЛАМАРИНА ПРИ РЕМ.

M2

19

РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ

M2

20

РАЗВАЛЯНЕ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ

M2

21

НАПРАВА НА ДЪРВ. КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ

22

СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ (ТУХЛИ) ПО КОРУБА

23

ЧАСТИЧО ПОДМЕНЯНЕ НА ОТДЕЛНИ КЕРЕМИДИ

24

СОРТИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КЕРЕМИДИ

25

НАПРАВА НА НОВИ ШАПКИ НА КОМИНИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА

м

м
1000 бр.
бр.
100 бр.
бр.
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26

ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ТУХЛЕНИ ОБЗИЖДАНИЯ, ВАРОЦ.МАЗИЛКА, ЦИМЕНТОВА
ШПАКЛОВКА С АРМИРАЩА МРЕЖА, ГРУНДИРАНЕ И ИЗМАЗВАНЕ НА КОМИНИ

бр.

27

НАПРАВА НА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА

мл

VII
1

Тенекеджийски работи
ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 мм ДО 30°

M2

2

ОБШИВКА С ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.5 мм НАД 30°

M2

3

ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНК.ЛАМАРИНА 0.5 мм НАД
30°

M2

4

ОБШИВКА НА КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ПОД. С ПОЦИНКЛАМАРИНА 0.5 мм ДО
30°

M2

5

ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 мм

M2

6

ОБШИВКА С ЦИНКОВА ЛАМАРИНА 0.5 мм ДО 30°

M2

7

ОБШИВКА НА КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ПОД. С ЦИНКЛАМАРИНА 0.5 мм ДО 30°

M2

8

СЕДЯЩИ ОЛУЦИ (КОРИТА) ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.5 мм

м

9

ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА 0.5 мм

м

10

ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКЛАМАРИНА 0.5 мм

м

11

ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 мм

м

12

МОНТАЖ НА ГОТОВИ СЕДЯЩИ ОЛУЦИ

м

13

МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВИСЯЩИ ОЛУЦИ

м

14

МОНТАЖ НА ГОТОВА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ ПОЦЛАМ.

м

15

МОНТАЖ НА ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА

16

ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОБИКНОВЕНИ ОТ МЕДНА ЛАМ.

бр.

17

МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦЛАМ.

бр.

18

ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА СЪЧЕТАНИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМ.

бр.

19

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОТ PVC

20

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ PVC

21

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТ. КАЗАНЧЕ ОТ PVC

22

ТАБАКЕРИ СТАНДАРТНИ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА

бр.

23

ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 мм ДО 30 ° ПРИ РЕМОНТИ

M2

24

ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.5 мм ДО 30°
ПРИ РЕМОНТИ

M2

25

ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 мм ПРИ
РЕМОНТИ

M2

26

МОНТАЖ НА ГОТОВИ ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ПРИ РЕМОНТИ

м

27

МОНТАЖ НА ГОТОВА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПРИ
РЕМОНТИ

м

28

МОНТАЖ НА ЕСОВЕ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА ПРИ РЕМОНТИ

29

МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПРИ РЕМОНТИ

30

ПРОФИЛИРАНИ ЩОРЦОВЕ ОТ ПОЦИНК. ЛАМАРИНА ПРИ РЕМОНТИ

м

31

ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ ПО ПОДОВЕ ОТ ЛАМАРИНЕНИ ШИНИ ПРИ РЕМОНТИ

м

32

ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА

33

ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОБИКНОВЕНИ

34

ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф 10 - 15 см

м

35

ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА

м2

36

ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА НА СТРЕХИ

м2

37

ПОДМЯНА НА ОБШИВКА НА ПОКРИВ С ПОЦИНК. ЛАМ.

м2

38

ИЗПРАВЯНЕ И ИЗКЪРПВАНЕ С ПОЦ. ЛАМАРИНА НА ПОЛИ, ОБШИВКА ОКОЛО КОМИНИ,
КАПАНДУРИ И УЛАМИ С ПАРЧЕТАДО 1 м2 НА ДВОЕН ФАЛЦ БЕЗ ПРИПОЯВАНЕ

м2

39

ПОПРАВКА НА ВОДОСТ. КАЗАНЧЕ ВКЛ. ДЕМОНТАЖ, ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ БЕЗ
ИЗПОЛЗВАНЕ НААВТОКУЛА

бр.

40

ИЗКЪРПВАНЕ НА ОЛУЦИ, ПОЛИ И ПОДОБНИ С РАЗМЕРИ ДО 20/20 см

бр.

41

ЗАПОЯВАНЕ С КАЛАЕНА СПЛАВ НА ПОЛИ, ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ И ПОДОБНИ

42

ЗАПОЯВАНЕ НА ОТВОРИ С КАЛАЕНА СПЛАВ

бр.

43

ПОДМЯНА НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА

бр.

44

ПОДМЯНА НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ЧРЕЗ ЗАФАЛЦОВАНЕ ОТ СКЕЛЕ

м

м
м
бр.

м
бр.

бр.
м

м

м
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45

ПОДМЯНА НА ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА

м

46

ПОДМЯНА НА ОБШИВКА ЗА КОМИНИ ВКЛ. РАЗКРОЯВАНЕ И ПОКРИВАНЕ, ДВОЕН ФАЛЦ
- ДО 5 м2

м2

47

ПОДМЯНА НА ОБШИВКА НА ПОДПРОЗОР ПРАГОВЕ

м2

48

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОТ РVС ПРИ РЕМОНТИ

м

49

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ РVС ПРИ РЕМОНТИ

50

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ РVС ПРИ РЕМОНТИ

VIII

м
бр.

Дърводелски работи

1

ПОКРИВНИ К-ЦИИ И ДЪРВЕНИ СКЕЛЕТИ ОТ БИЧЕН ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ

МЗ

2

ПОКРИВНИ К-ЦИИ И ДЪРВЕНИ СКЕЛЕТИ ОТ БИЧЕН ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ

мЗ

3

ВЪТРЕШНО МАСИВНО СКЕЛЕ ОТ СМЕСЕН ДЪРВ. МАТЕР

мЗ

4

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСАДНО СКЕЛЕ ДО 30 м.

м2

5
6

ДЕМОНТАЖ ФАСАДНО СКЕЛЕ
ТРУПЧЕТА В БЕТОН ЗА ЗАХВ. НА СКАРИ ЗА ОБШИВКА

м2
10бр.

7

ДЪСКИ И ЛЕТВИ В БЕТОН ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ОБШИВКИ

мЗ

8

СКАРА ОТ ИГЛОЛИСТНИ БИЧМЕТА ЗА ЗАХВ. НА ОБШИВКИ

м2

9

СКАРА ОТ ИГЛОЛИСТНИ ЛЕТВИ ПОД ЛАМПЕРИЯ ВЪРХУ ГОТОВИ ТРУПЧЕТА

м2

10

ПОСТАВЯНЕ НА ТРУПЧЕТА В БЕТОННИ И ТУХЛЕНИ СТЕНИ, ВКЛ. ИЗКОПАВАНЕ НА
ДУПКИТЕ

11

ЛАМПЕРИЯ ОТ ПРЕС. ПЛОСКОСТИ С ФУРНИР ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ В/У ГОТОВА ОСНОВА

м2

12

ЛАМПЕРИЯ ОТ ЛАМИНИРАНИ ПЛОСКОСТИ

м2

13

ЧЕРЕН ПОД (КАРАТАВАН) ОТ ДЪСКИ 2 см

м2

14

ДЮШЕМЕ ОТ ДЪСКИ 4.5 ст(м ВЪРХУ ГРЕДОРЕД

м2

15

ДЮШЕМЕ ОТ ДЪСКИ 4.5 см ВЪРХУ СТ.БЕТ.ПЛОЧА

м2

16

БУКОВ ПАРКЕТ I КАЧ. 18 мм КОВАН В/У ГОТОВА НАСТ.

м2

17

БУКОВ ПАРКЕТ II КАЧ. 18 мм КОВАН В/У ГОТОВА НАСТ.

м2

18

ДЪБОВ ПАРКЕТ I КАЧ. 18 мм КОВАН В/У ГОТОВА НАСТ.

м2

19

ДЪБОВ ПАРКЕТ II КАЧ. 18 мм КОВАН В/У ГОТОВА НАСТ.

м2

20

РЪКОХВАТКА ОТ МАСИВЕН МАТЕРИАЛ ВЪРХУ СТ.БЕТ. ПАРАПЕТ

м

21

РЪКОХВАТКА ОТ МАСИВЕН МАТЕРИАЛ ВЪРХУ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ

м

22

ОБШИВКА НА СТЕНИ, ПОКРИВИ И ДР С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ 2.5 см

м2

23

ОБШИВКА НА СТЕНИ, ТАВАНИ И ДР. С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ 2.5 см

м2

24

ОБШИВКА НА СТЕНИ И ТАВАНИ С ИГЛОЛИСТНИ ЛЕТВИ

м2

25

ДЕМОНТАЖ НА ГРЕДОРЕД ОТ ИГЛОЛИСТНИ ГРЕДИ

мЗ

26

МОНТАЖ НА ГРЕДОРЕД ОТ БИЧЕНИ (ДЯЛАНИ) ГРЕДИ

мЗ

27

ДЕМОНТАЖ НАЛЕЖАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ В СЪЩЕСТВ. СГРАДА ВКЛ.
ИЗНАСЯНЕ НА МАТЕРИАЛА

мЗ

28

ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ В СЪЩЕСТВ. СГРАДА ВКЛ.
ИЗНАСЯНЕ НА МАТЕРИАЛА

мЗ

29

НАПРАВА НАЛЕЖАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА

мЗ

30

НАПРАВА НА ВИСЯЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА

мЗ

31

НАПРАВА НА ВЪТРЕШНО РАБОТНО СКЕЛЕ ЗА РЕМОНТ

мЗ

32

МОНТАЖ НА ДЮШЕМЕ ВЪРХУ СТОМАНОБЕТ. ПЛОЧА С ДЕБ. НА ДЪСКИТЕ 4 см (САМО
ТРУД)

м2

33

ДЕМОНТАЖ НА ДЮШЕМЕ ВЪРХУ СТОМАНОБЕТ.ПЛОЧА С ДЕБ. НА ДЪСКИТЕ 4 СМ
(САМО ТРУД)

м2

34

НАКОВАВАНЕ НА ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ НА ПОКРИВ

м2

35

РЕМОНТ НА ОБШИВКА ПО СТЕНИ С ЛЕТВИ

м2

36

РЕМОНТ ОБШИВКА ПО ТАВАНИ С ДЪСКИ НА ГЛЪБ И ЗЪБ

м2

37

РЕМОНТ НА ОБШИВКА ПО СТЕНИ С РЕНДОСАНИ ДЪСКИ 2.5 см С ЛАЙСНИ ПО ФУГИТЕ

м2

38

МОНТАЖ ДЪРВЕНИ ПЕРВАЗИ ПРИ РЕМОНТИ

м

39

МОНТАЖ НА ПЕРВАЗИ ОТ РVС ПРИ РЕМОНТИ

м

40

ЛАКИРАНЕ НА ЦИКЛЕН ПАРКЕТ

м2

41

ПРЕРЕЖДАНЕ НА СТАР ПАРКЕТ

м2

10бр.
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42

РАЗКОВАВАНЕ И НАКОВАВАНЕ НА ПАРКЕТНИ ПЕРВАЗИ

ІX

Облицовъчни работи

м

1

ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗ-Р ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 мм

м2

2

ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЦИМЕНТНО МЛЯКО ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 мм

м2

3

ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ - ФУГА 2 мм

м2

4

ОБЛИЦОВКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ С ЛЕПИЛО - ФУГА 2 мм

М2

5

ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТОГРЕС С ЛЕПИЛО - ФУГА 2 мм

м2

6

ОБЛИЦОВКА С ВРАЧАНСКИ КАМЪК ПО ЦОКЛИ И СТРАНИЦИ

М2

7

ОБЛИЦОВКА С МУШЕЛКАЛТ ПО ЦОКЛИ И СТРАНИЦИ

М2

8

ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ

М2

9

ОБЛИЦОВКА НА ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА)

м2

10

ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА ИЛИ ДЪРВЕНА НОСЕЩА
КОНСТРУКЦИЯ (СУХА МАЗИЛКА)

м2

11

ОБЛИЦОВКА НА СТЕНИ С ГИПСОФАЗЕР НА ДЮБЕЛИ

м2

12

ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ НА ФУГА 2 мм ПРИ РЕМОНТИ

м2

13

ОБЛИЦОВКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ С ЛЕПИЛО НА ФУГА 2 мм ПРИ РЕМОНТИ

м2

14

ОБЛИЦОВКА НА ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН НА ЛЕПИЛО (СУХА МАЗИЛКА) ПРИ
РЕМОНТИ

м2

15

ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ МЕТАЛНА ИЛИ ДЪРВЕНА НОСЕЩА
КОНСТРУКЦИЯ (СУХА МАЗИЛКА) ПРИ РЕМОНТИ

м2

16

ОБЛИЦОВКА НА СТЕНИ С ГИПСОФАЗЕР НА ДЮБЕЛИ - РЕМ.

м2

17

ОБЛИЦОВКА НА СТЕНИ С ТВЪРД СТИРОПОР ПРИ РЕМОНТИ

м2

18

РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦ. ОТ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО

м2

19

РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦ. ОТ ТЕРАКОТА НА ЦИМ.РАЗТВОР

м2

20

РАЗВАЛЯНЕ НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАК. ОБЛИЦОВКИ ОКОЛО МИВКИ И ДР

м2

21

РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦ. ОТ РУСЕНСКИ КАМЪК ПО ВЪНШНИ СТЕНИ

м2

22

РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦ. ОТ БИЧЕНИ ПЛОЧИ ОТ ПЯСЪЧНИК

м2

23

РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКИ ОТ ВРАЧАНСКИ КАМЪК

м2

24

ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ НА СТЕНИ

бр.

25

ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ КРАЙ МИВКИ

бр.

26

ПОДМЯНА НА ФАЯНСОВИ ОБЛИЦОВКИ ПО КОЛОНИ

м2

27

ПОДМЯНА НА ФАЯНСОВИ ОБЛИЦОВКИ КРАЙ МИВКИ И ПОД.

м2

28

ИЗКЪРПВАНЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦ. С ОТДЕЛНИ ПЛОЧКИ

бр.

29

ИЗКЪРПВАНЕ НА ТЕРАКОТНА ОБЛИЦ. С ОТДЕЛНИ ПЛОЧКИ

бр.

30

ОКАЧЕН ТАВАН С МИНЕРАЛОВАТНИ ПАНА МОДУЛ 600/600

м2

33

МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН -ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА
КОНСТРУКЦИЯ, ПРИ РЕМ.

м2

34

МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН -ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА
КОНСТРУКЦИЯ, ПРИ РЕМ.

м2

35

МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН -ЕДНОСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА
КОНСТРУКЦИЯ, С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

м2

36

МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН -ДВУСЛОЙНИ, НА ДВОЙНА
КОНСТРУКЦИЯ, С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

м2

X

Мазачески работи

1

ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ

m2

2

ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТ. СТЕНИ И ТАВАНИ

m2

3

ВЪТР.ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЪЛБИЩА, СТЪЛБ. ПЛОЩАДКИ

m2

5

МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ (ЖАЛУЗИ)

бр.

6

ВАРОВА ШПАКЛОВКА ПО ПРЯСНА МАЗИЛКА

m2

7

ВАРОВА ШПАКЛОВКА ПО СУХА МАЗИЛКА

m2

8

ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ

m2

9

ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО МАСИВНИ ТАВАНИ

m2

10

ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СТЪЛБИЩА И СТЪЛБИЩНИ ПЛОЩАДКИ

m2

11

ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ

m2

12

МОВЕЛИТОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ, ТАВАНИ И ПОДОВЕ

m2

13

ПРЪСКАНЕ НА ПАНЕЛИ

m2

14

ВЪТРЕШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС

m2
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15

ВЪТРЕШНА РЕЛЕФНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС

m2

16

ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ

m2

17

ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ЦИМ. РАЗ-Р ПО СТЕНИ

m2

18

ВЪНШНА НАХВЪРЛЯНА ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА ПО СТЕНИ

m2

19

ВЪНШНА ВЛАЧЕНА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ

m2

20

ВЪНШНА ЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ

m2

21

ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С БЛАГОРОДНИ КАМЪЧЕТА

m2

22

ВЪНШНА БЛАГОРОДНА ТЕРАНОВА МАЗИЛКА

m2

23

ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ, ДЪНА НА БАЛКОНИ И ПОД.

m2

24

ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС

m2

25

ВЪНШНА РЕЛЕФНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС

m2

26

ВЪНШНА ДЕКОРАТИВНА МАЗИЛКА

m2

27

ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА

m2

28

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЛИ

м2

29

ВЪНШНА СИЛИКАТНА ШПАКЛОВКА

m2

30

ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ, ЕДНОПЛАСТОВА, ПРИ
РЕМОНТИ

m2

31

ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ, ЕДНОПЛАСТОВА, ПРИ
РЕМОНТИ

m2

32

ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО ТУХЛ. СТЕНИ, ЕДНОПЛАСТОВА, С ГОТОВА СМЕС,
ПРИ РЕМОНТИ

m2

33

ВЪТРЕШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА ПО ГАЗОБЕТОН, ЕДНОПЛАСТОВА, ПРИ
РЕМОНТИ

m2

34

ВЪТРЕШНА ГЛАДКА МАЗИЛКА ПО ГАЗОБЕТОН, ЕДНОПЛАСТОВА, С ГОТОВА СМЕС, ПРИ
РЕМОНТИ

m2

35

МОНТАЖ НА ГИПСОФАЗЕРНИ ПЛОСКОСТИ ПО СТЕНИ - РЕМ.

m2

36

МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦ. РЕШЕТКИ (ЖАЛУЗИ) ПРИ РЕМОНТИ

бр.

37

ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТР. ВАРОВИ МАЗИЛКИ ПО ТУХЛ. СТЕНИ

m2

38

ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТР. ВАРОВИ МАЗИЛКИ ПО БЕТ. СТЕНИ

m2

39

ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ПО ТУХЛ. СТЕНИ

m2

40

ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ПО БЕТОННИ ТАВАНИ

m2

41

ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ПО РАБИЦ. ТАВАНИ

m2

42

ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВИ ШПАХЛОВКА

m2

43

ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА

m2

44

ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА

m2

45

ИЗКЪРПВАНЕ НА НАХВЪРЛЕНА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА

m2

46

ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ВЛАЧЕНА ВАРОЦИМ. МАЗИЛКА

m2

47

ИЗКЪРПВАНЕ ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С КАМЪЧЕТА

m2

48

ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ТЕРАНОВА МАЗИЛКА

m2

49

ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ПО КАНАЛИ, ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА ДО 20 сm

m2

50

ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ПО КАНАЛИ, ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА ДО 15 cm

m

51

ПОЛАГАНЕ НА ГОТОВА ПОЛИМЕРНА ВЪТР. МАЗИЛКА - РЕМ

m2

52

ПОЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНА РЕЛЕФНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТИ

m2

53

ОЧУКВАНЕ НА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ВЪТРЕШНИ ТАВАНИ

m2

54

ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА

m2

55

ОЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТНА МАЗИЛКА

m2

56

СВАЛЯНЕ НА СТАРА ВЪТР. МАЗИЛКА, СЪС СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

m2

57

ВЪТРЕШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМ.

m2

58

ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМ.

m2

59

ВЪНШНА РЕЛЕФНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМ.

m2

60

ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ

m2

61

ВЪНШНА СИЛИКАТНА ШПАКЛОВКА ПРИ РЕМОНТИ

m2

XІ

Настилки

1

ПОДПАРКЕТНА НАСТИЛКА ОТ БЕТОН И ЛЕТВИ

m2

2

НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ ИЛИ ПОДОБНИ

m2

3

ИЗРАВНИТЕЛНА ШПАКЛОВКА

m2

4

САМОРАЗЛИВЕН ПОД НА ЦИМ. ОСНОВА С МРЕЖА 10 mm

m2

5

САМОРАЗЛИВЕН ПОД С ЕПОКСИДНА СМОЛА

m2

6

НАСТИЛКА ОТ МОКЕТ - ЕКСТРА КАЧ.

m2

9

НАСТИЛКА ОТ КАМЕНИНОВИ ПЛОЧИ

m2
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10

НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 7.5/15 НА ВЦР

m2

11

НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 30/30 НА ВЦР

m2

12

НАСТИЛКА ОТ ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО

m2

13

НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ НА ЛЕПИЛО

m2

14

НАСТИЛКА ОТ НЕГЛАЗИРАНИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

m2

15

НАСТИЛ КА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧКИ НАЛЕПИЛО

m2

16

НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧКИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

m2

17

НАСТИЛКА С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ

m2

18

НАСТИЛКА ОТ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ "ПЧЕЛНА ПИТА"

m2

19

ПОДОВА МОЗАЙКА СЪС И БЕЗ БОРДЮРИ

m2

20

МОЗАЙКА ПО СТЕНИ

m2

21

МОЗАЙКА ПО СТЪПАЛА

m2

22

МОЗАЙКА ПО ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ

m2

23

МОЗАЙКА КАРИРАНА И ОРНАМЕНТНА

m2

24

ПОЛИРАНЕ НА ПОДОВА МОЗАЙКА

m2

25

РЕДЕНЕ НА ЛАМЕЛЕН ПАРКЕТ

m2

26

ИЗПЕРДАШВАНЕ НА БЕТОН. НАСТИЛКА СЪС СУХ ЦИМЕНТ

m2

27

УНИВЕРСАЛНА ЗАМАЗКА ОТ СУХА СМЕС

m2

28

ПОЛИУРЕТАНОВО ПОДОВО ПОКРИТИЕ

m2

29

ГРУНДИРАНЕ НА ПОДОВЕ ПРИ РЕМОНТИ

m2

30

ИМПРЕГНИРАНЕ НА ПОДОВЕ ПРИ РЕМОНТИ

m2

31

ПОДПОДОВА НАСТИЛКА ОТ КОРК ПРИ РЕМОНТИ

m2

32

НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ ИЛИ ПОДОБНИ, ПРИ РЕМОНТИ

m2

33

НАСТИЛКА ОТ МОКЕТ-ОБИКНОВЕН, ПРИ РЕМОНТИ

m2

34

НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ НАЛЕПИЛО, ПРИ РЕМ.

m2

35

НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 30/30 НА ВЦР ПРИ РЕМ.

m2

36

НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧКИ НАЛЕПИЛО ПРИ РЕМ.

m2

37

НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧКИ НА ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР ПРИ РЕМОНТИ

m2

38

НАСТИЛКАСБАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ ПРИ РЕМОНТИ

m2

39

РЕМОНТ НА НАСТИЛКА ОТ МОЗАЕЧНИ ПЛОЧИ

m2

40

РЕМОНТ НА ОБИКНОВЕНА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ (ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА - ДО 1 гп2)

m2

41

РЕМОНТ НА КАРИРАНА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ (ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА - ДО 1 гп2)

m2

44

ГЛАНЦИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2 СМ ПРИ РЕМОНТИ

m2

45

ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА - 4 СМ ПРИ РЕМОНТИ

m2

46

МАШИННО ТЪРКАНЕ НА МОЗАЙКИ

m2

47

МИТА БУЧАРДА ПО СТЕНИ И ЦОКЛИ ПРИ РЕМОНТИ

m2

49

ДЪБОВ ПАРКЕТ I КАЧ. 18 mm-ЛЕПЕН ПРИ РЕМОНТИ

m2

50

ДЪБОВ ПАРКЕТ I КАЧ. 18 mm - РЕДЕН ПРИ РЕМОНТИ

m2

51

ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН 4 cm

m2

52

ПОДОВА ЗАМАЗКА С ПЕРЛИТОБЕТОН 4 cm, АРМИРАНА

m2

XIІ

Стъкларски работи

1

ОСТЪКЛЯВАНЕ С 3 mm СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ

m2

2

ОСТЪКЛЯВАНЕ С 4 mm СТЪКЛА В/У ДЪРВЕНИ РАМКИ

m2

3

ОСТЪКЛЯВАНЕ С 4 mm СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ

m2

4

ОСТЪКЛЯВАНЕ С 5 mm СТЪКЛА В/У МЕТАЛНИ РАМКИ

m2

5

ДЕМОНТАЖ НА СТЪКЛА ДО 4 mm ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА СТЪКЛОТО НА ДЪРВЕНИ РАМКИ

m2

6

ДЕМОНТАЖ НА СТЪКЛА ДО 4 mm ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА СТЪКЛОТО НА МЕТАЛНИ РАМКИ

m2

7

ПОЧИСТВАНЕ НА МАДЖУНА БЕЗ СВАЛЯНЕ НА СТЪКЛАТА НА ДЪРВЕНИ РАМКИ

10 m

8

ПОЧИСТВАНЕ НА МАДЖУНА БЕЗ СВАЛЯНЕ НА СТЪКЛАТА НА МЕТАЛНИ РАМКИ

10 m

9

МАДЖУНИРАНЕ НА СТАРИ СТЪКЛА НА ДЪРВЕНИ РАМКИ

10 m

10

МАДЖУНИРАНЕ НА СТАРИ СТЪКЛА НА МЕТАЛНИ РАМКИ

10 m

11

ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА С ДЕБЕЛИНА ДО 4 mm НА МЕТАЛНИ РАМКИ

m2

12

ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ СТЪКЛА С ДЕБЕЛИНА ДО 4 mm НА ДЪРВЕНИ РАМКИ

m2

XIIІ
1

Бояджийски работи
ВАРОСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ

m2
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2

ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ

m2

3

ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО НЕШПАКЛ. СТЕНИ И ТАВАНИ

m2

4

ВАРОВА ШПАКЛОВКА В/У СУХА МАЗИЛКА-СТЕНИ И ТАВАНИ

m2

5

ГРУНДИРАНЕ ВЪРХУ МАЗИЛКА

m2

6

ГРУНДИРАНЕ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

m2

7

ШПАКЛОВКА С ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС

m2

8

ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД

m2

9

БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО

m2

10

БЛАЖНА БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ДВУКРАТНО

m2

11

БЛАЖНА БОЯ ПО УЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ДВУКРАТНО

m

12

БЛАЖНА БОЯ ПО РАДИАТОРИ ДВУКРАТНО

m2

13

БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО

m2

14

БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМ. ПАРАПЕТИ, РЕШЕТКИ ДВУКРАТНО

m2

15

БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ТРИКР.

m2

16

БЛАЖНА БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ТРИКРАТНО

m2

17

БЛАЖНА БОЯ ПО УЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ТРИКРАТНО

m

18

БЛАЖНА БОЯ ПО РАДИАТОРИ ТРИКРАТНО

m2

19

БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ТРИКРАТНО

m2

20

БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМ. ПАРАПЕТИ, РЕШЕТКИ ТРИКРАТНО

m2

21

ЛАКИРАНЕ НА ДЮШЕМЕТА И ПАРКЕТИ ЕДНОКРАТНО

m2

22

ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

m2

23

БАИЦВАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ ДВУКРАТНО

m2

24

МИНИЗИРАНЕ НА УЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ

m

25

МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

m2

26

БРОНЗИРАНЕ НА СТОМ. ПОВ-СТИ СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ

m2

27

БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ТРИКРАТНО

m2

28

БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС
ТРИКРАТНО

m2

29

БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО

m2

30

БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 m С БЯЛ ЛАТЕКС ТРИКРАТНО

m2

31

БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 m С БЯЛ ЛАТЕКС ТРИКРАТНО

m2

32

БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 m С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ТРИКРАТНО

m2

33

БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 m С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ТРИКРАТНО

m2

34

БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 m С АКРИЛАТНИ БОИ
ДВУКРАТНО

m2

35

БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 m C АКРИЛАТНИ БОИ
ДВУКРАТНО

m2

36

БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 m C АКРИЛАТНИ БОИ
ДВУКРАТНО

m2

37

БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 m C АКРИЛАТНИ БОИ
ДВУКРАТНО

m2

38

БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 m C ФАСАГЕН ДВУКРАТНО

m2

39

БОЯДИСВАНЕ НА ГЛАДКИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 m C ФАСАГЕН ДВУКРАТНО

m2

40

БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 m C ФАСАГЕН ДВУКРАТНО

m2

41

БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА НАД 6 m C ФАСАГЕН ДВУКРАТНО

m2

42

ГРУНДИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЕПОКСИДЕН ГРУНД ПРИ РЕМОНТИ

m2

43

ГРУНДИРАНЕ С АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД ПРИ РЕМОНТИ

m2

44

ИМПРЕГНИРАНЕ НА СТАРИ МАЗИЛКИ И БЕТОНИ

m2

45

ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ВЪРХУ МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТ

m2

46

ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ПРИ РЕМОНТИ

m2

47

ЛАКИРАНЕ ПО ФАСАДИ ОТ ДЪРВО И МЕТАЛ ПРИ РЕМОНТИ

m2

48

БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВ.БОЯДИСАНА ДОГРАМА ЕДНОКРАТНО

m2
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49

ОГНЕЗАЩИТНО БОЯДИСВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ

m2

50

ВАРОСВАНЕ ПО СТАРИ МАЗИЛКИ НА ВИСОЧИНА ДО 4 МЕТРА

m2

51

ВАРОСВАНЕ ПО СТАРИ МАЗИЛКИ НА ВИСОЧИНА НАД 4 m

m2

52

ВАРОСВАНЕ ПО ВАРОСВАНИ ТАВАНИ С ВИСОЧИНА ДО 4 m

m2

53

ВАРОСВАНЕ ПО ВАРОСВАНИ ТАВАНИ С ВИСОЧИНА НАД 4 m

m2

54

ПОСТНО ПРЕБОЯДИСВАНЕ ПО ВАРОВИ МАЗИЛКИ ПРИ ВИСОЧИНА ДО 4 m

m2

55

ПОСТНО ПРЕБОЯДИСВАНЕ ПО ВАРОВИ МАЗИЛКИ ПРИ ВИСОЧИНА НАД 4 m

m2

56

ПОСТНО ПРЕБОЯДИСВАНЕ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ НА ВИСОЧИНА ДО 4 m

m2

57

ПОСТНО ПРЕБОЯДИСВАНЕ ПО ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ НА ВИСОЧИНА НАД 4 m

m2

58

ШПАКЛОВАНЕ ПО ГЛАДКА МАЗИЛКА С ГИПСОВО ЛЕПИЛО ПРИ РЕМОНТИ

m2

59

ШПАКЛОВКА С ГОТОВА СМЕС ПРИ РЕМОНТИ

m2

60

ВАРОВА ШПАКЛОВКА ПО СТАРА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ

m2

61

ВАРОВА ШПАКЛОВКА ПО НОВА МАЗИЛКА ПРИ РЕМОНТИ

m2

62

ИЗСТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ СТЕНИ

m2

63

ИЗСТЪРГВАНЕ НА ПОСТНА БОЯ ОТ ТАВАНИ

m2

64

ГРУНДИРАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД

m2

65

МАДЖУНИРАНЕ И ШЛАЙФАНЕ НА СТАРИ ШПАКЛ. СТЕНИ

m2

66

КОНТРОЛНО МАДЖУНИРАНЕ И ШЛАЙФАНЕ СЛЕД ПЪРВИ ПЛАСТ ЛАТЕКС

m2

67

НАНАСЯНЕ НА ТРЕТИ ПЛАСТ ЛАТЕКС В/У СТАРИ СТЕНИ

m2

68

БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ

m2

69

ИЗМИВАНЕ БЛАЖНА БОЯ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА БОЯДИСВАНЕ

m2

70

БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО СТАРА ДОГРАМА

m2

71

БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО СТАРИ ЦОКЛИ

m2

72

БЛ. БОЯ ПО ДЪРВ. ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТ

m2

73

БЛ. БОЯ ПО УЛУЦИ И ВОДОСТ. ТРЪБИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМ.

m

74

БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ

m2

75

БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 m C БЯЛ ЛАТЕКС ТРИКРАТНО ПРИ
РЕМОНТИ

m2

76

БОЯДИСВАНЕ НА РЕЛЕФНИ ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 m C АКРИЛАТНИ БОИ
ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ

m2

77

ОБРАБОТКА НА ПАРАПЕТИ В СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА (ШКУРЕНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И
БОЯДИСВАНЕ С БОЯ ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ЛАК НА ВОДНА ОСНОВА ПО
ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ ДЪРВЕСИНА)

мл

XIV

Метална дограма и метални конструкции

1

ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ

m2

2

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РАМКИ С ТЕЛЕНА МРЕЖА ОТ ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ

m2

3

МОНТАЖ НА ДОСТАВЕНИ СТОМ. ВИТРИНИ И ПРОЗОРЦИ

kg

4

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ВРАТИ

kg

5

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КАПАЦИ И ЖАЛУЗИ

kg

6

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РАМКИ ЗА ПРОЗОРЦИ ДО 50 kg

kg

7

МОНТАЖ НА СТОМ. РАМКИ ЗА ПРОЗОРЦИ НАД 50 kg

kg

8

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ

kg

9

МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВИТРИНИ

m2

10

МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

m2

11

МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ

m2

12

ОБШИВКА ПО СТЕНИ С ГОФРИРАНА ЛАМАРИНА ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ, РАЗМЕРИ И
ДЕБЕЛИНИ

m2

13

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЯСТО НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЛЕК ТИП (ДО 7.5 kg/m)

m

14

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМ.РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ

kg

15

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА С ОБЩО ТЕГЛО ДО 25 kg ТЕЖЪК
ТИП (15 kg/m)

kg

16

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЯСТО НА СТОМАНЕНИ ПРОЗОРЦИ ОТ ВИНКЕЛИ И ШИНА

kg

17

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЛЕКИ НАВЕСИ ОТ СТОМАНА

kg

18

МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ОБШИВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ПРИ РЕМОНТИ

m2

19

МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ ПРИ РЕМОНТИ

m2
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XV

Изолационни работи

1

ИЗОЛАЦИОННО ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПОКРИТИЕ

m2

2

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ АРР МЕМБРАНА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

m2

3

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ SBS МЕМБРАНА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

m2

4

ХИДРОИЗ-ЦИЯ С 3 ПЛАСТА ПОКР.МУШ. НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО И 2
СТУД.АЗБОБИТ.ЗАМАЗКИ

m2

5

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

m2

6

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 2 ПЛАСТА ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

m2

7

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ИЗОЛАЦИОННА ПАСТА-ДВУПЛАСТОВА

m2

8

ДЕМОНТАЖ НА ЧАКЪЛЕНА ПОСИПКА ПО ПОКРИВ

м²

9

ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

10

ПОЛАГАНЕ НА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ЕЛАСТИЧНА-2 ПЛАСТА

м²
m2

11

ПОЛАГАНЕ НА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ЕЛАСТИЧНА-1 ПЛАСТ С 1 ПЛ. АРМИРОВКА

m2

12

ПОЛАГАНЕ НА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ЕЛАСТИЧНА-1 ПЛАСТ

m2

13

ТОПЛО- И ХИДРОИЗ-ЦИЯ С ДВУСТРКАШИРАН СТИРОПОР 4 cm И 2 ПЛАСТА РАХНЕБИТ

m2

14

ТОПЛО- И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ДВУСТРКАШ. СТИРОПОР 4ст,1 ПЛ.ВОАЛИТ2ПЛ.РАХНЕБИТ

m2

15

ПАРО-,ТОПЛО-,ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ДВУСТРКАШ. СТИРОПОР 4 cm, 1 ПЛ.ВОАЛИТ И 3
ПЛ.РАХНЕБИТ

m2

16

ПАРО-,ТОПЛО-,ХИДРОИЗ-ЦИЯ С ДВУСТРКАШ. СТИРОПОР 4 cm, 2 ПЛ.ВОАЛИТ2
ПЛ.РАХНЕБИТ

m2

17

ПАРО-ТОПЛО-, ХИДРОИЗ-ЦИЯ 2 ПЛ.ВОАЛИТ, КАШИРАН СТИРОПОР 4 cm И 3 ПЛ.
РАХНЕБИТ

m2

18

ТОПЛО-, ХИДРОИЗ-ЦИЯ С БИТУМОПЕРЛИТНИ ПЛОЧИ 4 cm И ЗПЛ. РАХНЕБИТ

m2

19

ТОПЛО-,ХИДРОИЗ-ЦИЯ С БИТУМОПЕРЛ.ПЛОЧИ 4 cm И 2 ПЛ. РАХНЕБИТ

m2

20

ПАРО-, ТОПЛО-, ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 ПЛ. ВОАЛИТ, БИТУМОПЕРЛ. ПЛОЧИ 4 cm, 3 ПЛ.
РАХНЕБИТ

m2

21

ПАРО-, ТОПЛО-, ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 2 ПЛ. ВОАЛИТ, БИТУМОПЕРЛ.ПЛОЧИ 4 cm, 3 ПЛ.
РАХНЕБИТ

m2

22

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО

m2

23

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 2 УСИЛЕНИ ПЛАСТА ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО

m2

24

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

m2

25

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 2 УСИЛЕНИ ПЛАСТА ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

m2

26

ОБГАРЯНЕ НА PVC ФОЛИО ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТНИЯ СЛОЙ ОТ ИЗОЛАЦИЯТА

m2

27

ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ

m2

28

ВРЕМЕННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ 1 ПЛ. ПОКРИВНА МУШАМА НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО

m2

29

ДЕМОНТАЖ НА ВРЕМЕННА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

m2

30

КОМПЕНСАТОРИ ОТ ВОАЛИТ

m

31

ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С РЕЧЕН ФИЛЦ

m2

32

ЗАЩИТА НА ПОКР. ХИДРОИЗОЛ.С КРИСТАЛИЗИРАН ВАРОВИК

m2

33

ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С АСФАЛТ ЛАК И АЛУМ.ПУДРАВ1 ПЛАСТ

m2

34

ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С АСФАЛТ ЛАК И АЛУМ. ПУДРА В 2 ПЛАСТА

m2

35

ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД

m2

36

ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО

m2

37

ПОЛАГАНЕ НА СТУДЕНО БИТУМНО ЛЕПИЛО

m2

38

ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПЕРЛИТОБЕТОН М35

mЗ

39

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ НАСИПЕН КЕРАМЗИТ

mЗ

40

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ КАШИРАНИ ПЛОСКОСТИ ОТ СТИРОПОР С ДЕБЕЛИНА 40 mm

m2
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41

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ БИТУМОПЕРЛ. ПЛОЧИ 40 mm НА ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР

m2

42

ДВУПЛАСТОВА ВОДОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНА С МАЗАНЕ

m2

43

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

m2

44

ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА

m2

45

ВЪТРЕШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА

m2

46

ВЪТРЕШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПЕРЛИТОВИ ПЛОЧИ

m2

47

ОГНЕЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ

m2

48

ИМПРЕГНАЦИЯ ЗА ВОДОУСТОИЧИВОСТ

m2

49

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 3 ПЛАСТА ПОКР. МУШ. НА ТОПЛО БИТ. ЛЕПИЛО И 2 СТУД.АЗБОБИТ.
ЗАМАЗКИ - РЕМ.

m2

51

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ АРР МЕМБРАНА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ
ПРИ РЕМОНТИ

m2

52

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ SBS МЕМБРАНА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ
ПРИ РЕМОНТИ

m2

53

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА РАХНЕБИТ И ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА
ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ- РЕМОНТИ

m2

54

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С БИТУМЕН ЛАК ПРИ РЕМОНТИ

m2

55

КОМПЕНСАТОРИ ОТ ВОАЛИТ ПРИ РЕМОНТИ

m

56

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО ПРИ РЕМОНТИ

m2

57

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 2 УСИЛЕНИ ПЛАСТА ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО ПРИ
РЕМОНТИ

m2

58

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ
РЕМОНТИ

m2

59

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 2 УСИЛЕНИ ПЛАСТА ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ
ПРИ РЕМОНТИ

m2

60

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО
ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ

m2

61

ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО ПРИ РЕМОНТИ

m2

62

ПОЛАГАНЕ НА СТУДЕНО БИТУМНО ЛЕПИЛО ПРИ РЕМОНТИ

m2

63

ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С РЕЧЕН ФИЛЦ, ПРИ РЕМОНТИ

m2

64

ЗАЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С КРИСТАЛИЗИРАН ВАРОВИК ПРИ РЕМОНТИ

m2

65

ПОЛАГАНЕ НА ПОКР МУШАМА БЕЗ ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РЕМ.

m2

66

ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ С ЕКСТУД.ПЕНОПОЛИСТИРОЛ - РЕМ.

m2

67

ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА ПРИ РЕМОНТИ

m2

68

ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПРИ РЕМОНТИ

m2

69

ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА, ЛЕПЕНА, ПРИ РЕМОНТИ

m2

70

ВЪТР. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПРИ РЕМ.

m2

71

ВЪТРЕШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА, ЛЕПЕНА, ПРИ РЕМОНТИ

m2

72

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, ПРИ РЕМОНТИ

m2

73

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 40 mm,
ЛЕПЕНА ПРИ РЕМОНТИ

m2

74

ВЪТРЕШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ СТЪКЛЕНА ВАТА ПРИ РЕМОНТИ

m2

75

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 50 mm ПРИ
РЕМОНТИ

m2

76

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ ТУХЛ. СТЕНИ С ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 60
mm ПРИ РЕМОНТИ

m2

77

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ ТУХЛ. СТЕНИ С ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 80
mm ПРИ РЕМОНТИ

m2

78

ЦИМЕНТНО ПОЛИМЕРНА МАЗАНА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ РЕМОНТИ

m2

XVI

Столарски работи

1

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ПРЕСОВАНА 16 cm

2

МОНТАЖ НА ВРАТА ПРЕСОВАНА 16 cm

бр.

3

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА 16 cm

m2

4

МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА 16 СМ

бр.

5

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА 29 cm

m2

6

МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА 29 cm

бр.

7

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ФУРНИРОВАНА 16 cm

m2

m2
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8

МОНТАЖ НА ВРАТА ФУРНИРОВАНА 16 cm

бр.

9

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ФУРНИРОВАНА 29 cm

m2

10

МОНТАЖ НА ВРАТА ФУРНИРОВАНА 29 cm

бр.

11

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ТАБЛЕНА 16 cm

m2

12

МОНТАЖ НА ВРАТА ТАБЛЕНА 29 cm

m2

13

Д-КА И МОНТАЖ НА ДИМОУПЛЪТНЕНА САМОЗАТВАРЯЩА СЕ ВРАТА

м²

14

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОКАТНИ ПРОЗОРЦИ ЕДНОКРИЛИ

m2

15

ДОСТ. И МОНТАЖ НА ЕДНОКАТНИ ПРОЗОРЦИ ДВУКРИЛИ

m2

16

ДОСТ. И МОНТАЖ НА ЕДНОКАТНИ ПРОЗОРЦИ ТРИКРИЛИ

m2

17

ДОСТ.И МОНТАЖ НА ЕДНОКАТНИ ПРОЗОРЦИ ЧЕТИРИКРИЛИ

m2

18

ДОСТ. И МОНТАЖ НА ДВУКАТНИ ПРОЗОРЦИ ЕДНОКРИЛИ

m2

19

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКАТНИ ПРОЗОРЦИ ДВУКРИЛИ

m2

20

ДОСТ. И МОНТАЖ НА ДВУКАТНИ ПРОЗОРЦИ ЧЕТИРИКРИЛИ

m2

21

ДОСТ. И МОНТАЖ НА СЛЕПЕНИ ПРОЗОРЦИ ЕДНОКРИЛИ

m2

22

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЛЕПЕНИ ПРОЗОРЦИ ДВУКРИЛИ

m2

23

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЛЕПЕНИ ПРОЗОРЦИ ТРИКРИЛИ

m2

24

ДОСТ. И МОНТАЖ НА СЛЕПЕНИ ПРОЗОРЦИ ЧЕТИРИКРИЛИ

m2

25

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ДОГРАМА МЕЖДУ ЗИД И КАСА

m

26

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ДОГРАМА М/У КРИЛАТА С ДУНАПР. УПЛЪТНИТЕЛИ

m

27

УПЛЪТН. НА ДОГРАМА МЕЖДУ КРИЛАТА С MET. ЛАИСТНИ

m

28

УПЛЪТНЯВАНЕ С ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА

29

МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ КЛЕПЕТА ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

30

ПРОГОНКА НА КРИЛО НА ПРОЗОРЕЦ ДО 2 m2

бр.

31

ПРОГОНКА НА КРИЛО НА ПРОЗОРЕЦ НАД 2 m2

бр.

32

ПРОГОНКА НА КРИЛО НА СЛЕПЕН ПРОЗОРЕЦ

бр.

33

ПРОГОНКА НА ВКОПАНА МАРТИНКА С ИЗВАЖДАНЕ И ПОСТАВЯНЕ

бр.

34

ПРОГОНКА НА ЕДНОКРИЛА ВРАТА

бр.

35

ПРОГОНКА НА ДВУКРИЛА ВРАТА

бр.

36

ПРОГОНКА НА ЕДНОКРИЛА ВХОДНА ВРАТА

бр.

37

ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА НА ВРАТА

бр.

38

МОНТИРАНЕ НА НОВА ВРАТА НА МЯСТОТО НА ДЕМОНТИРАНА СТАРА НА ЗИД 25 cm

бр.

39

МОНТАЖ КАСА НА ВРАТА 29 cm НА МЯСТО НА ДЕМОНТИР

бр.

40

ДЕМОНТИРАНЕ НА КАСА И МОНТИРАНЕ НА НОВА НА ПРОЗОРЕЦ ДО 2 m2

бр.

41

ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРОЗОРЦИ НАД 2 m2 С КАСА

бр.

42

ПОСТАВЯНЕ НА ОБИКНОВЕНА ПАНТА ЗА ВРАТА

бр.

43

НАПРАВА И СМЯНА НА ОБИКН. ПЕРВАЗИ ДО 5 m ДЪЛЖ. ЗА ВРАТА

m

44

ИЗПИЛВАНЕ НА КАРШАЛЪК

бр.

45

СМЯНА НА ВКОПАНА БРАВА КОМПЛЕКТ

бр.

46

ПОСТАВЯНЕ НА СЕКРЕТНА БРАВА С ПАТРОННИК

бр.

47

ИЗВАЖДАНЕ НА СЕКРЕТНА БРАВА С ПАТРОННИК

бр.

48

ПОДРЯЗВАНЕ НА ВРАТА ОТДОЛУ

бр.

49

ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТА (ЛЯВО-ДЯСНО)

бр.

50

ПРОРЯЗВАНЕ ОТВОР НА ВРАТА С ОФОРМЯВАНЕ НА РАМКА

бр.

51

ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО БРАВА С ИЗДЪЛБАВАНЕ НА ГНЕЗДОТО

бр.

52

ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО КАРШАЛЪК

бр.

53

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ПРЕСОВАНА 16 СМ ПРИ РЕМОНТИ

m2

54

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА 16 СМ ПРИ РЕМОНТИ

m2

55

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ФУРНИРОВАНА 29 СМ ПРИ РЕМОНТИ

m2

56

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ТАБЛЕНА 16 СМ ПРИ РЕМ.

m2

57

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКАТНИ ПРОЗОРЦИ ДВУКРИЛИ ПРИ РЕМОНТИ

m2

58

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ - ОБИКНОВЕН ТИП ПРИ РЕМОНТИ

m2

63

СМЯНА НА МАРТИНКА КОМПЛЕКТ С ИЗВАЖДАНЕ НА СТАРАТА

бр.

64

СМЯНА НА ОЛИВКА КОМПЛЕКТ С ИЗВАЖДАНЕ НА СТАРАТА

бр.

65

НАПРАВА И СМЯНА НА ВОДОБРАН НА ПРОЗОРЕЦ

бр.

66

НАПР. И М-Ж КРИЛО НА ПРОЗОРЕЦ БЕЗШПРОСЕН С МАРТИНКА

бр.

67

НАПРАВА И МОНТАЖ НА КРИЛО НА ПРОЗОРЕЦ С ЕДНА ШПРОСНАС МАРТИНКА

бр.

68

НАПРАВА И МОНТАЖ НА КРИЛО НА ПРОЗОРЕЦ С ДВЕ ШПРОСНИ С МАРТИНКА

бр.

XVII

m
10 бр.

Тръбопроводи, отопление и вентилация

77

1

МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА

бр.

2

МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА

бр.

3

МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА НА КОНЗОЛИ

бр.

4

МОНТАЖ НА АЛУМ. РАДИАТОРИ ДО 20 ПР НА КОНЗОЛИ

бр.

5

МОНТАЖ НА АЛУМ. РАДИАТОРИ ДО 10 ПР. НА СТОЙКИ

бр.

6

МОНТАЖ НА АЛУМ. РАДИАТОРИ ДО 20 ПР. НА СТОЙКИ

бр.

7

М-Ж НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ДО 1600 mm 1-ПАНЕЛНИ

бр.

8

М-Ж НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ДО 1600 mm 2-ПАНЕЛНИ

бр.

9

М-Ж НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ НАД 1600 mm 1-ПАНЕЛНИ

бр.

10

МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ НАД 1600 mm ДВУПАНЕЛНИ

бр.

11

МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ИЛИ СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА НА
ЪГЛОВА КОНЗОЛА

бр.

12

МОНТАЖ НА РЕБРЕНИ ОТОПЛИТ. ТЕЛА ДО 3 РЕДА С ДЪЛЖ. 6 m

бр.

13

МОНТАЖ НА ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛЕН АПАРАТ

бр.

14

МОНТАЖ НАОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 3/8" НАОТОПЛ. ТЯЛО

бр.

15

МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ

бр.

16

МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ХОЛЕНДЪР

бр.

17

МОНТ. НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ДО 6 ЛИНИИ ВГР В СТЕНА

бр.

18

МОНТ. НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ДО 10 ЛИНИИ ОКАЧЕНА НА СТЕНА

бр.

19

СВЪРЗВАНЕ НА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ С ГЪВКАВИ ТРЪБИ -ДО 6 ЛИНИИ

бр.

20

ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛ. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОТОПЛ. ТЯЛО

бр.

21

НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОТ ПОЦ.ЛАМ. НА ФАЛЦ-ПРАВОЪГСДЕБ.ДО 1 mmПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 750 mm

m2

22

НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОТ ПОЦ.ЛАМ. НА ФАЛЦ-ПРАВОЪГСДЕБ.ДО 1 mmПРАВИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200 mm

m2

23

НАПР. И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОТ ПОЦ.ЛАМ. НА ФАЛЦ-КРЪГЛИСДЕБ. НАЛАМ.ДО1
mm-ПРАВИ С ДИАМЕТЪР ДО 200 mm

m2

24

НАПР. И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОПРОТ ПОЦ.ЛАМ. НА ФАЛЦ-КРЪГЛИСДЕБ. НАЛАМ.ДО1
mm - ПРАВИ С ДИАМ. ДО 300 mm

m2

25

НАПРАВА И МОНТАЖ НА ЛЮКОВЕ ИЛИ ДВИЖКИ ПРАВОЪГЪЛНИ 100/150 mm

бр.

26

НАПРАВА И МОНТАЖ НА ЛЮКОВЕ ИЛИ ДВИЖКИ ПРАВОЪГЪЛНИ 250/400 mm

бр.

27

НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШИБЪР ЗА ВЪЗДУХОПРОВОД УПЛЪТНЕН ДО 1700/400 mm

бр.

28

НАПРАВА И МОНТАЖ НА РЕГУЛ. КЛАПИ УПЛЪТНЕНИ, ДО 1200/300 mm

бр.

29

МОНТАЖ НА ПРАХОУЛАВЯЩИ УСТР-ВА С ТЕГЛО ДО 0.5 t

бр.

30

МОНТАЖ ПРАХОУЛАВЯЩИ УСТРОЙСТВА С ТЕГЛО ДО 3 t

бр.

31

НАПР. И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА РЕМЪЧНО ПРЕДАВАНЕ

бр.

32

НАПРАВА И МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛНИ ФУНИИ ПРАВОЪГЪЛНИ ДО 600 mm

бр.

33

НАПРАВА И МОНТАЖ НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ С ПЕРИМЕТЪР ДО 1200 mm

бр.

34

НАПР. И МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ ЗА ВЪЗДУХОПР С Ф ДО 400 mm

бр.

35

НАПРАВА И МОНТАЖ НА БРЕЗЕНТОВИ МАНШЕТИ С ПЕРИМЕТЪР 750/200 mm

бр.

36

МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ - НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИИНИ РЕШЕТКИ ДО 0.5 m2 НА СТЕНА

бр.

37

НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 0.5 m2 ВЪРХУ ВЪЗДУХОПРОВОДИ

бр.

38

НАПРАВА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТИ РЕШЕТКИ 2 m2 ВЪРХУ ВЪЗДУХОПРОВОДИ

бр.

39

МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЗРИВНИ РЕШЕТКИ

бр.

40

МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ДЮЗИ

бр.

41

МОНТАЖ НА ОРОСИТЕЛ И С БРОИ НА ДЮЗИТЕ ДО 50

бр.

42

МОНТАЖ НА ВЪЗДУШНИ КАСЕТЪЧНИ ФИЛТРИ ДО 2 БРОЯ

бр.

43

МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ 1/2" В СГРАДИ (без тръбите)

m

44

МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ 3/4" В СГРАДИ (без тръбите)

m

45

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ 1" В СГРАДИ (без тръбите)

m

46

МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ 1 1/4" В СГРАДИ (без тръбите)

m

47

МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ 1 1/2" В СГРАДИ (без тръбите)

m

48

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ 2" В СГРАДИ (без тръбите)

m

49

МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 63 mm (без тръбите)

m

50

МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 70 mm (без тръбите)

m

78

51

МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ Ф 76 mm (без тр.)

m

52

МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ Ф 82 mm (без тръбите)

m

53

МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ Ф 89 mm (без тръбите)

m

54

МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ Ф 95 mm (без тръбите)

m

55

МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБОПРОВОДИ Ф 102 mm (без тръбите)

m

56

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПР. С ДИАМ. 108 mm

m

57

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРС ДИАМЕТЪР 114 mm

m

58

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПР. С ДИАМ. 121 mm

m

59

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРС ДИАМЕТЪР 133 mm

m

60

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБОПРС ДИАМЕТЪР 159 mm

m

61

МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМ. ДО 89 mm ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ

m

62

МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМ. ДО 159 mm ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ

m

63

МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМ. ДО 273 mm ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ

m

64

МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМ. ДО 530 mm ПО КОЛОНИ И ОТКРИТИ ЕСТАКАДИ

m

5

МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМ. ДО 89 mm В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ

m

66

МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМ. ДО 159 mm В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ

m

67

МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМ. ДО 273 mm В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ

m

68

МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМ. ДО 530 mm В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ

m

69

МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ С ДИАМ. ДО 1020 mm В ОТКРИТИ КАНАЛИ БЕЗ
УКРЕПВАНЕ

m

70

ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПР. С ДИАМ. ДО 108 mm ПОД ХИДРАВЛ.
НАЛЯГАНЕ

m

71

ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПР. С ДИАМ. ДО 426 mm ПОД ХИДРАВЛ.
НАЛЯГАНЕ

m

72

ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПР. С ДИАМ. ДО 1200 mm ПОД ХИДРАВЛ.
НАЛЯГАНЕ

m

73

ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1/2"

m

74

ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 3/4"

m

75

ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1"

m

76

ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/4"

m

77

ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1 1/2"

m

78

ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2"

m

79

ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 57 mm

m

80

ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 82 mm

m

81

ДЕМОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ОТ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 57 mm

бр.

82

ДЕМОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ОТ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 76 mm

бр.

83

СМЯНА НА ПАРЧЕ ОТ ТРЪБА ДО 1 т, ДО 1", БЕЗ НАПРАВА НА КОЛЯНО (САМО ТРУД)

бр.

84

СМЯНА НА ПАРЧЕ ОТ ТРЪБА ДО 1 т, ДО 2", БЕЗ НАПРАВА НА КОЛЯНО (САМО ТРУД)

бр.

85

СМЯНА НА ПАРЧЕ ОТ ТРЪБА ДО 1 m, ОТ Ф 57 ДО Ф 100 mm, БЕЗ НАПР. НА КОЛЯНО (САМО
ТРУД)

бр.

86

ЗАВАРКА НА ПУКНАТА ТРЪБА (МОНТИРАНА) С ДЪЛЖ. НА ЗАВАРКАТА ДО 20 cm (САМО
ТРУД)

бр.

87

ЗАВАРКА НА ПУКНАТА ТРЪБА (МОНТИРАНА) С ДЪЛЖ. НА ЗАВАРКАТА ДО 20 cm ОТ
СТРНА СТЕНАТА (ТРУД)

бр.

88

ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ДО 2" НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ

m

89

ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ДО Ф 203 mm НА ХИДРАВЛИЧНО
НАЛЯГАНЕ

m

90

ИЗПРОБВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ ДО 50 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ОТКРИВАНЕ НА
ДЕФЕКТИ

бр.

91

ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ ДО 20 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА

бр.

92

ПРОМИВАНЕ НА ЩРАНГОВЕТЕ ЗА ПАРНО ИЛИ ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

бр.

79

93

ПРОМИВАНЕ СТАРИ ОТОПЛ.ТЕЛА ПОД ВОДНО НАЛЯГАНЕ

бр.

94

ДЕМОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ

бр.

95

ДЕМОНТАЖ НА КРАНОВЕ ДО 100 ATM. 1/2"

бр.

96

ДЕМОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 1/2"

бр.

97

ДЕМОНТАЖ НА РЕДУЦИР-ВЕНТИЛ Ф 50 mm

бр.

98

ДЕМОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА

бр.

99

ДЕМОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА

бр.

100

ДЕМОНТАЖ НА ЕДНОПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С ДЪЛЖ.ДО 1000 mm

бр.

101

ДЕМОНТ.ДВУПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ С ДЪЛЖ. ДО 1000 mm

бр.

102

СВАЛЯНЕ И КАЧВАНЕ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 10 ПРЕШЛЕНА ЗА ПРОМИВАНЕ
ИЛИ СМЯНА

бр.

103

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PPR СТЪКЛОФ. Ф 20 ММ PN20

м

104

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PPR СТЪКЛОФ. Ф 25 ММ PN20

м

105

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PPR СТЪКЛОФ. Ф 32 ММ PN20

м

106

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PPR СТЪКЛОФ. Ф 40 ММ PN20

м

107

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PPR СТЪКЛОФ. Ф 50 ММ PN20

м

108

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PPR СТЪКЛОФ. Ф 63 ММ PN20

м

109

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PPR СТЪКЛОФ. Ф 90 ММ PN20

м

110

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PPR СТЪКЛОФ. Ф 125 ММ PN20

м

111

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЛОКОВА АБОНАТНА СТАНЦИЯ, ОТОПЛ.МОЩНОСТ –
Q=150,0kW, БГВ – Q=80,0kW

бр

112

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЛОКОВА АБОНАТНА СТАНЦИЯ, ОТОПЛ.МОЩНОСТ Q=600kW, БГВ =320kW

113
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72 - ЧАСОВИ ПРОБИ ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
ВиК

бр
бр

1

ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 25 В ИЗКОП НА ЧЕЛНА
ЗАВАРКА

m

2

ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 32 В ИЗКОП НА ЧЕЛНА
ЗАВАРКА

m

3

ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 40 В ИЗКОП НА ЧЕЛНА
ЗАВАРКА

m

4

ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 50 В ИЗКОП НА ЧЕЛНА
ЗАВАРКА

m

5

ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 63 В ИЗКОП НА ЧЕЛНА
ЗАВАРКА

m

6

ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 90 В ИЗКОП НА ЧЕЛНА
ЗАВАРКА

m

7

ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 110 В ИЗКОП НА ЧЕЛНА
ЗАВАРКА

m

8

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 25 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

6p.

9

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 32 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

6p.

10

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 40 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

6p.

11

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 50 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

6p.

12

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 63 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

6p.

13

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 90 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

6p.

14

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 110 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

6p.

15

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 125 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

бр.

16

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 140 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

бр.

17

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 160 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

бр.

18

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 200 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

бр.
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19

СВЪРЗВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ЧАСТИ Ф 280 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

бр.

20

ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ Ф 140 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ

m

21

ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ Ф 160 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ

m

22

ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ Ф 200 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ

m

23

ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ Ф 250 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ

m

24

ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ Ф 355 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ

m

25

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 20 СТУД.ВОДА

m

26

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 25 СТУД.ВОДА

m

27

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 32 СТУД.ВОДА

m

28

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 40 СТУД.ВОДА

m

29

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 50 СТУД.ВОДА

m

30

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 63 СТУД.ВОДА

m

31

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 20 ТОПЛА ВОДА

m

32

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 25 ТОПЛА ВОДА

m

33

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 32 ТОПЛА ВОДА

m

34

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 40 ТОПЛА ВОДА

m

35

ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 50 ТОПЛА ВОДА

m

36

ВЪТРЕШНА ВОДОПР.ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА Ф
63 ММ

m

38

МОНТАЖ НА ЧУГ.ВОДОПРОВ. ТРЪБИ С ФЛАНЦИ Ф 80 mm

m

39

МОНТАЖ НА ЧУГУН. ВОДОПР. ТРЪБИ С ФЛАНЦИ Ф 150 mm

m

40

МОНТАЖ НА ЧУГУН. ВОДОПРОВ. МУФЕНИ ТРЪБИ Ф 80

m

41

МОНТАЖ НА ЧУГУН. ВОДОПР. МУФЕНИ ТРЪБИ Ф 100 mm

m

42

МОНТАЖ НА ЧУГУН. ВОДОПР. МУФЕНИ ТРЪБИ Ф 150 mm

m

43

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА
9 mm - ЗА Ф 16 (3/8")

m

44

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА
9 mm - ЗА Ф 20 (1/2")

m

45

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА
9 mm - ЗА Ф 25 (3/4")

m

46

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА
9 mm - ЗА Ф 32 (1")

m

47

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА
9 mm - ЗА Ф 63 (2")

m

48

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА
9 mm - ЗА Ф 90

m

49

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ИЗОЛАЦИОННА
ЛЕНТАЗтт-ЗАФ 16(3/8")

m

50

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 3
mm - ЗА Ф 20 (1/2")

m

51

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 3
mm - ЗА Ф 25 (3/4")

m

52

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 3
mm - ЗА Ф 32 (1")

m

53

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 3
mm - ЗА Ф 63 (2")

m

81

54

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 3
mm - ЗА Ф 90

m

55

МОНТАЖ НА СПИРАТ.КРАН С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф 80 mm

бр.

56

МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН С ПРЕДП. ГАРНИТУРА Ф 150 mm

бр.

57

МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН ВЪРХУ СТОМАН. ТРЪБИ Ф 50/60 mm

бр.

58

МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ ВОДОМЕР Ф 60 mm

бр.

59

МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф 60 mm

бр.

60

МОНТАЖ НА ЦЕДКА ФЛАНШОВА Ф 60 mm

бр.

61

МОНТАЖ НА ВРЪЗКА ЖИБО 5 ATM. Ф 60 mm

бр.

62

МОНТАЖ НА ВРЪЗКА "ФС" Ф 100 mm

бр.

63

МОНТАЖ НА ВОДОВЗ. СКОБА ВЪРХУ АЦ ТРЪБИ Ф 80 mm

бр.

64

МОНТАЖ НА ВОДОВЗ.СКОБА В/У СТОМАН. ТРЪБИ Ф 80 mm

бр.

65

РЯЗАНЕ НА СТОМАН. ТРЪБИ Ф 60 РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА

бр.

66

РЯЗАНЕ НА СТОМ. ТРЪБИ Ф 125 РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА

бр.

67

РЯЗАНЕ НА СТОМ. ТРЪБИ ДО Ф 200 С ОКСИЖЕН

бр.

68

КАМЕНИНОВ КАНАЛ В ГОТОВ ИЗКОП Ф 150 mm

m

69

КАМЕНИНОВ КАНАЛ В ГОТОВ ИЗКОП Ф 250 mm

m

70

КРЪГЛИ БЕТОННИ КАНАЛИ ОТ ТРЪБИ Ф 150 mm

m

71

КРЪГЛИ БЕТОННИ КАНАЛИ ОТ ТРЪБИ Ф 250 mm

m

72

УЛИЧНИ РШ 60 cm ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2 m

бр.

73

УЛИЧНИ РШ 60 cm ЗИДАНИ С ДЪЛБОЧИНА 2 m

бр.

74

УЛИЧНИ РШ 60 cm ОТ МОНОЛИТЕН БЕТОН С ДЪЛБ. 2 m

бр.

75

УЛЕИ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ

бр.

76

УЛЕИ ОТ 40/20 ДО 50/40 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ

бр.

77

УЛЕИ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В БЕТОННА СТЕНА

бр.

78

ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 40/40 В ЗИД 1/2 ТУХЛА

бр.

79

ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 40/40 В ЗИД 1 ТУХЛА

бр.

80

ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 35/20 В ЗИД 1 1/2 ТУХЛИ

бр.

81

ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 50/50 В ЗИД 1 1/2 ТУХЛИ

бр.

82

ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В БЕТОННИ СТЕНИ 20 cm РЪЧНО

бр.

83

ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ОТ 10/10 ДО 15/15 В БЕТОННИ СТЕНИ 30 cm РЪЧНО

бр.

84

ПРОБИВАНЕ НА ОТВ. ДО 40/40 В БЕТОННИ СТЕНИ 75 cm РЪЧНО

бр.

85

ВОДОПРОВОД ОТ ПОЦИНК. ТРЪБИ 3 /4" В ИЗКОП

m

86

ВОДОПРОВОД ОТ ПОЦИНК.ТРЪБИ 2" В ИЗКОП

m

87

ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК.ТРЪБИ 1 IT

m

88

ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК.ТРЪБИ 3 /4"

m

89

ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК.ТРЪБИ 1"

m

90

ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦИНК.ТРЪБИ 2"

m

91

ТАПИ ПОЦИНКОВАНИ 1 IT

6p.

92

ТАПИ ПОЦИНКОВАНИ 3 /4"

6p.

93

ТАПИ ПОЦИНКОВАНИ 1"

6p.

94

ШИБЪРЕН КРАН 1 IT БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ

6p.

95

ШИБЪРЕН КРАН 3/4" БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ

6p.

96

ШИБЪРЕН КРАН 1" БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ

6p.

97

ШИБЪРЕН КРАН 1 IT C ИЗПРАЗНИТЕЛ

6p.

98

ШИБЪРЕН КРАН 3 /4" С ИЗПРАЗНИТЕЛ

6p.

99

ШИБЪРЕН КРАН 1" С ИЗПРАЗНИТЕЛ

6p.

100

УДЪЛЖИТЕЛИ 5 cm ЗА ЧЕШМЕНИ КАНЕЛКИ 1/2"

6p.

101

КОМПЛЕКТ ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН В ИЗКОПАНА НИША

6p.

102

СМЕСИТЕЛ НА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА- СТЕННА

6p.

103

ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ (БАЛАНС) 1/2" ЗА ЕЛЕКТР. БОЙЛЕРИ

6p.

104

ТРОТОАРЕН КРАН 3/4" С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА

6p.

105

ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 1/2"

6p.

106

ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ 3/4"

6p.

107

ВОДОВЗЕМНА СКОБА Ф 60 ЗА СГРАДИ

6p.

108

УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ

6p.

109

УКРЕПИТЕЛИ ЗА КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ

бр.

110

УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВОДОПРОВОД ПО ВЕРТИК. КЛОНОВЕ

бр.

111

ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4" - 5 mЗ/ЧАС

бр.

112

ВОДОМЕР ЗА ТОПЛА ВОДА 3/4" - 5 mЗ/Ч

бр.

113

БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 80 Л ЗА ТОПЛА ВОДА С НАЛЯГАНЕ, БИТОВИ НУЖДИ

бр.

82

114

КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ Ф 75/1000 В СГРАДИ

m

115

КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ Ф 100/1000 В СГРАДИ

m

116

КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ Ф 150/1000 В СГРАДИ

m

117

КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ Ф 200/1000 В СГРАДИ

m

118

ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ 50/1000 В СГРАДИ

m

119

ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ 73/1000 В СГРАДИ

m

120

ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ 104/1000 В СГРАДИ

m

121

PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 50/1.8

m

122

PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 110/2.2

m

123

PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИТИП 100 Ф 40/1.9

m

124

PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 50/2.4

m

125

PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 63/3

m

126

PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 75/2.2

m

127

PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 110/2.2

m

128

PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 125/2.5

m

129

PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 140/2.8

m

130

PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ ТИП 100 Ф 160/3.2

m

131

СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ. ДЕТАЙЛИ Ф 50

бр.

132

СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ Ф 50

бр.

133

СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ 27/27 Ф 100

бр.

134

ВЕНТИЛАЦ. ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. Ф 150

бр.

135

ТОАЛЕТНА МИВКА МАЛЪК ФОРМАТ

бр.

136

ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДЕН ФОРМАТ

бр.

137

ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА КОНЗОЛА ЗА МИВКА СТОЯЩА

бр.

138

ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. БЯЛА С PVC КАЗАНЧЕ

бр.

139

ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА С АВТОМАТ

бр.

140

ДРЕНАЖ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В И ОКОЛО СГРАДИ С БЕТОННИ ТРЪБИ 100 mm

m

141

ИЗПРОБВАНЕ НА ХОРИЗОНТ. КАНАЛИЗАЦИЯ ДО Ф 150 В СГРАДИ

m

142

ИЗПРОБВАНЕ НАХОРИЗОНТ.КАНАЛИЗАЦИЯ НАД Ф 150 В СГРАДИ

m

143

ИЗПРОБВАНЕ НА ВЕРТИК. КАНАЛИЗАЦИЯ ДО Ф 150 В СГРАДИ

m

144

ОТПУШВАНЕ НА ВОДОПРОВОД

бр.

145

СМЯНА КАМЕНИНОВИ ТРЪБИ ОТКРИТИ, ВЕРТИКАЛНИ, ВИСЯЩИ ПРИ СТАРА
КАНАЛИЗАЦИЯ

m

146

ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2"

m

147

ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4"

m

148

ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1"

m

149

ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 2"

m

150

ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 1/2"

m

151

ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 3/4"

m

152

ДЕМОНТИРАНЕ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В ИЗКОП 2"

m

153

ДЕМОНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КАНЕЛКИ МЕСИНГОВИ И PVC - 1/2", 3/4" И 1"

бр.

154

ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ, ТОАЛЕТНИ МИВКИ И ПОДОБНИ

бр.

155

ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - СТОЯЩА С И БЕЗ ПОДВИЖЕН ДУШ 1/2"

бр.

156

ДЕМОНТАЖ САМОСТОЯТЕЛЕН ФИТИНГ В СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ 1/2", 3/4", И
1" И 1 1/2"

бр.

157

ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИН. ТРЪБИ ДО 1000 mm Ф 100 mm

бр.

158

ДЕМОНТИРАНЕ КАМЕНИНОВ РАЗКЛОНИТЕЛ Ф 75/75, Ф 100/75 И Ф 100/100

бр.

159

ДЕМОНТИРАНЕ КАМЕНИНОВ ДВОЕН РАЗКЛОНИТЕЛ Ф 75/75/75 И Ф 100/100/100

бр.

XIX

Външни и вътрешни спортни площадки, тротоари, огради

1

ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ

m3

2

ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)

mЗ

3

БИТУМИЗИРАНА ОСНОВА С ТРОШЕН КАМЪК 24 kg/m2/1 cm (МАЗУТ)

4

БИТУМИЗИРАНА ОСНОВА С БАЛАСТРА 24 kg/m2/1 cm (МАЗУТ)

5

ЗАПЕЧАТКА С БИТУМ 1.5-2l/m2 И КАМЕННИ ФРАКЦИИ (МАЗУТ)

100 m2

6

ДВОЙНА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА С ДЕБ. 3 cm C БИТУМ (МАЗУТ)

100 m2

7

ПРОПИТКА С ДЕБ. 4 cm C КАМЕННИ ФРАКЦИИ (МАЗУТ)

100 m2

8

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛЪТ-НА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ 24
kg/m2/1 cm (МАЗУТ)

t
t

t
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9

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН - ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24
kg/m2/1 cm (МАЗУТ)

10

ЕДИНИЧНА ГРАПАВА ПОВЪРХН. ОБРАБОТКА С БИТУМ И КАМЕННИ ФРАКЦИИ (МАЗУТ)

11

НАПРАВЛЯВАЩИ БЕТ. ИВИЦИ 15/20 (СКРИТИ БОРДЮРИ)

m

12

ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 20/15

m

13

ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 20/15

14

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 10 cm

100 m2

15

РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И НАПРАВА НА АСФ. КРЪПКИ

m2

16

ПОВДИГАНЕ И СВАЛЯНЕ НА РЕШЕТКИ И КАПАЦИ ПРИ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

бр.

17

РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ

m2

18

ПОЧИСТВАНЕ НА РЕГОЛИ И НАСТИЛКИ ОТ КАЛ

m2

19

ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С ГОРЕЩА
АСФАЛТОВА СМЕС С ДЕБ. ДО 4 cm - РЪЧНО (без транспорт)

m2

20

ИЗКЪРПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С ГОРЕЩА
АСФАЛТОВА СМЕС С ДЕБ. 4 ДО 6 cm - РЪЧНО (без транспорт)

m2

21

Изработка и монтаж на място на стоманена конструкция от кръгли или квадратни тръби за ограда

кг

22

Доставка и разкрояване на пана от телена оградна мрежа оплетена по края с арматурно желязо

м2

23

Монтаж на стоманени рамки с телена мрежа от оградни елементи- височина на оградата 3 м

м2

24

Монтаж на врата от оградна мрежа

бр.

25

Подготовка на настилката - оформяне на наклон от средата към външен край по широката страна, 1
см на 7.5 м

м2

26

Оформяне бетоново стъпало

27

Комплект /2 бр. с мрежи/ врати за хандбал и футбол

компл.

28

Комплект за волейбол /стойки с ботуши и мрежа- 2 бр./

компл.

29

Комплект конзоли за баскетбол /конзола, табло, ринг - 2 бр./

компл.

30

Ленти за очертаване на игрални полета х 50 м ролка

м

31

Оградно пано 200/120 см съставено от: рамка-кв.тръба 20/20/2 с уши по 11 см на хоризонт.част и
пълнеж от кв.тръба 20/20/2 през 12.5 см /17 бр.х112 см/

кг

32

Кол от кръгла тръба ф 48х3.5 или кв.тръба 60/60/2 вбетониран в цокъла и поне 40 см в земята

кг

33

PVC специализирана настилка- трипластова с мека каучукова подложка мин. 6 мм и полеуретанов
финишен слой - за спортни зали /да се представи детайл/

м2

34

PVC подово покритие със стабилизиран от не тъкани стъклени нишки слой и гръб от PVC пяна.
Обработка за бактериална и микробна устойчивост и подсилена повърхност с полиуретан, за да не
се нанася самозаглаждаща се емулсия - за спортни зали /да се представи детайл/

м2

35

Полагане изкуствена трева, в т.ч. кварцов пясък - за спортни площадки /да се представи детайл/

м2

36

Разчертаване на игрални полета

37

Доставка на дюшеме отговарящо на изискванията за спортни зали

XX

Електроинсталации

t
100 m2

m

м2

м
М2

1

ПОЛАГАНЕ НА СТОМ. ТРЪБИ 1/2" ОТКРИТО ПО СТЕНИ

m

2

ПОЛАГАНЕ НА СТОМ. ТРЪБИ 3/4" ОТКРИТО ПО СТЕНИ

m

3

ПОЛАГАНЕ НА СТОМ. ТРЪБИ 3/4" ПО СТОМ. КОНСТРУКЦИИ

m

4

ПОЛАГАНЕ НА СТОМ. ТРЪБИ 3/4" В КАНАЛИ И ИЗКОПИ

m

5

ПОЛАГАНЕ НА СТОМ. ТРЪБИ 3/4" ПОД МАЗИЛКА

m

6

ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC ДО Ф 16 mm ОТКРИТО ПО СТЕНИ

m

7

ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC 25 mm ОТКРИТО ПО СТЕНИ

m

8

ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC 32 mm ОТКРИТО ПО СТЕНИ

m

9

ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC Ф 40 mm ОТКРИТО ПО СТЕНИ

m

10

ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC Ф 50 mm ОТКРИТО ПО СТЕНИ

m

11

ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC ДО Ф 20 mm ПО СТОМ. КОНСТРУКЦИИ

m

12

ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC Ф 16 mm ПОД МАЗИЛКА

m

13

ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРТРЪБИ Ф 13.5 mm ПО АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА

m

14

ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРТРЪБИ Ф 16 mm ПО АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА

m

15

ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРТРЪБИ Ф 23 mm ПО АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА

m
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16

ПОЛАГАНЕ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ПО АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА

m

17

ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРТРЪБИ Ф 13.5 mm

m

18

ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРТРЪБИ Ф 23 mm

m

19

ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПВВМ ПОД МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНА СТЕНА (БЕЗ ДОСТАВКА
НА П-КА)

m

20

ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПВВМ ПОД МАЗИЛКА ПО БЕТОННА СТЕНА (БЕЗ ДОСТАВКА
НА П-КА)

m

21

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОД. ПРОВОДНИК ДО 4 X 16 mm2 C ПКОМ СКОБИ ПО ТУХЛ.
СТЕНА (БЕЗ ПРОВОДНИКА)

m

22

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОД. ПРОВОДНИК ДО 4 X 16 mm2 C ПКОМ СКОБИ ПО БЕТОН (БЕЗ
ПРОВОДНИКА)

m

23

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОД. ПРОВОДНИК ДО 4 X 16 mm2 C ПКОМ СКОБИ ПО СТОМ.
КОНСТР. (БЕЗ ПРОВОДНИКА)

m

24

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОД. ПРОВОДНИК ДО 4 X 16 mm2 C ПКОМ СКОБИ ПО ДЪРВО (БЕЗ
ПРОВОДНИКА)

m

25

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОД. ПРОВОДНИК ДО 4 X 16 mm2 C ОБИКН.СКОБИ ПО ТУХЛ
.СТЕНА (БЕЗ ПРОВОДНИКА)

m

26

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОД. ПРОВОДНИК ДО 4 X 16 mm2 C ОБИКН.СКОБИ ПО БЕТОН (БЕЗ
ПРОВОДНИКА)

m

27

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОД. ПРОВОДНИК ДО 4 X 16 mm2 C ОБИКН. СКОБИ ПО СТОМ. КЦИЯ (БЕЗ ПР-КА)

m

28

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОД. ПРОВОДНИК ДО 4 X 16 mm2 C ОБИКН. СКОБИ ПО ДЪРВО
(БЕЗ ПР-КА)

m

29

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОД. ПРОВОДНИК ДО 4X4 mm2 C ОБИКН.СКОБИ ПО НОСЕЩО
ВЪЖЕ (БЕЗ.ПРОВ.)

m

30

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОД. ПРОВОДНИК ДО 4 X 16 mm2 C ОБИКН.СКОБИ ПО НОСЕЩО
ВЪЖЕ (БЕЗ.ПРОВ.)

m

31

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВА1 1.5 mm2 ПО РОЛКИ ПО СТОМАН.К-ЦИЯ ИЛИ
П-НОСАЧИ

m

32

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВА1 2.5 mm2 ПО РОЛКИ ПО СТОМАН.К-ЦИЯ ИЛИ
П-НОСАЧИ

m

33

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВА1 4 mm2 ПО РОЛКИ ПО СТОМАН.К-ЦИЯ ИЛИ ПНОСАЧИ

m

34

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ1 X 0.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

35

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 0.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

36

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 0.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

37

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 0.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

38

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 0.75 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

39

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 0.75 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

40

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 0.75 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

41

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 1 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

42

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 1 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

43

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 1 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

44

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 1 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

45

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X1.5mm2B МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

46

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 1.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

47

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 1.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

48

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 1.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

49

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 1.5+1 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

50

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 2.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

51

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 2.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

52

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 2.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m
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53

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 2.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

54

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 2.5+1.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

55

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 4 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

56

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 4 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

57

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ4mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

58

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 4 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

59

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 4+2.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

60

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 6 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

61

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 6 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

62

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ6mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

63

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 6 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

64

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 6+4 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

65

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 10 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

66

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 10 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

67

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 10 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

68

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 10 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

69

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 10+6 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

70

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 16 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

71

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 16 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

72

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 16 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

73

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 16 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

74

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 16+10 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

75

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 25 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

76

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 25 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

77

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 X 25 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

78

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 25 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

79

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 25+16 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

80

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 35 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

81

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 35 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

82

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 35 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

83

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 35 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

84

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 35+25 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

85

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1 X 50 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

86

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 2 X 50 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

87

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 50 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

88

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 4 X 50 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

89

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 50+25 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m
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90

МИНИЗИРАНЕ ТРЪБИ ДО 3" ДВА СЛОЯ НЕМОНТИР

91

БОЯДИСВАНЕ ТРЪБИ ДО 3" ДВА СЛОЯ МОНТИРАНИ

m

92

МОНТАЖ НА НОСЕЩО ВЪЖЕ ДО 20 m

6p.

93

МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛ. КРЪГЛА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ

6p.

94

МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛ. КВАДРАТНА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ

6p.

95

МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА ЗА ПОЛУСКРИНСТ.

6p.

96

МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 10 А

6p.

97

МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 25 А

6p.

98

МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 32 А

6p.

99

МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 40 А

бр.

100

МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛ. ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН ДО 63 А

бр.

101

МОНТАЖ НА ВИТЛОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 25 А

бр.

102

МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЗА ОБИКН. СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ

бр.

103

МОНТАЖ НА ТРИФАЗЕН КОНТАКТ

бр.

104

МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ, АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНИЕРА

бр.

105

МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

бр.

106

МОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНО ВИСЯЩО ОСВЕТИТ. ТЯЛО

бр.

107

МОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА ОБТЯЖКА

бр.

108

МОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА

бр.

109

ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 6 m С КАБЕЛОПОД. ПРОВОДНИК

бр.

110

ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10 m C КАБЕЛОПОД. ПРОВОДНИК

бр.

111

ИЗЛАЗ ОТКРИТ ДО 10 m СВТ С АНТИГРОНОВИ СКОБИ

бр.

112

ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА ДО 6 m C МОСТОВ ПРОВОДНИК

бр.

113

ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА ДО 7 m C МОСТОВ ПРОВОДНИК

бр.

114

ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА ДО 8 m C МОСТОВ ПРОВОДНИК

бр.

115

ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА ДО 10 m С МОСТОВ ПРОВОДНИК

бр.

116

НАПРАВА НА ГИПСОВА КУТИЯ ДО 30/30 cm

бр.

117

НАПРАВА ГИПСОВА КУТИЯ ДО 50/50 cm

бр.

118

ЗАЛИВАНЕ КРАЯ НА МОНТИРАНИ СТОМАН. ТРЪБИ С ИЗОЛАЦИОННА МАСА

бр.

119

МОНТАЖ ФАЛТОВИ ТАБЛА 0.50 m2 НА СТЕНА

бр.

120

МОНТАЖ НА ТАБЛО 0.50 m2 НА СТЪЛБ

бр.

121

МОНТАЖ НА СТОЯЩИ ТАБЛА

бр.

122

МОНТАЖ НА ПРЕКЪСВАЧИ НА СТЕНА

бр.

123

МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕР ЕДНОФАЗЕН С ЕДНОСТРАННО ПРЕДПАЗВАНЕ

бр.

124

МОНТАЖ НА СТЪЛБИЩЕН АВТОМАТ

бр.

125

МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДНИ ПРЪТОВЕ ДО 4 m

бр.

126

МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДНИ УРЕДБИ - МРЕЖА ОТ БЕТОННА СТОМАНА Ф 8 mm

m

127

НАБИВАНЕ НА ОЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИНКОВАН 3 m 50/50/5

бр.

128

МОНТАЖ НАЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО СТОМ. К-ЦИЯ ОТ ПОЦИНК. ШИНА 30/3 mm

m.

129

МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 6 ЧИФТА БЕЗ ЗАЗЕМ. ПРОВОДНИК В МОНТ.
ТРЪБИ

m

130

МОНТАЖ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С ПВ 1 ЧИФТ СЪС ЗАЗЕМ. ПРОВОДНИК В МОНТ.ТРЪБИ

m

131

МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА ДО 20 mm

m

132

МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА ДО 40 mm

m

133

МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА ДО 60 mm

m

134

МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА ДО 80 mm

m

135

МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА ДО 100 mm

m

136

МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА ДО 120 mm

m

137

МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ ЗА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНАДО40 mm

m

138

МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ ЗА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА ДО 80 mm

m

139

МОНТАЖ НА КОЛЯНО ЗА КАБЕЛНИ КАНАЛИ С ШИРИНА ДО 40 mm

m

140

МОНТАЖ НА КОЛЯНО ЗА КАБЕЛНИ КАНАЛИ ШИР. ДО 80

m

141

ДЕМОНТАЖ НА ТРЪБИ И ПРОВОДНИЦИ

m

142

ДЕМОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК ДО 16 mm2

km

143

ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КУТИИ

бр.

m
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144

ДЕМОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ ДО 3 X 80 W

бр.

145

ЛАКИРАНЕ НА ТРЪБИ, КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ ЕДНОКРАТНО

m

146

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ В ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ИНСТАЛАЦИЯ

бр.

147

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ PITTAS T
S-30 С ВРЕМЕ НА ИЗПРЕВАРВАНЕ Т=30 МИКРОС., КОМПЛЕКТ С ВРЪХ И ТРЪБНА ОСНОВА
бр

148

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 4 МЕТРОВА МАЧТА НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК, СТОМАНЕНА
ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА 11/2'' , МОНТИРАНА НА МЕТАЛНО С PVC ПРАХОВО ПОКРИТИЕ,
АНКЕРНО УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТ

149

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ

бр
бр.

150

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАТЕЛИ

бр.

151

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AlMgSi ф8.

м'

152

НАПРАВА И МОНТАЖ НА ТОКООТВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ШИНА 25/3 мм.

м'

153

ИЗМЕРВАНЕ НА СПЕСИФИЧНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЯ, R<20 Ω

бр.

154

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ШИНА - 40/4 мм.

m

155

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМПЛЕКТ НА ЗАЗЕМИТЕЛНА УРЕДБА

бр.

156

ИЗПИТВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ

бр

157

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО МЪЛНИЕЗАЩИТА

м2

158

ПРОТОКОЛ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИМПЕДАНС И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

бр

159

ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНО ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 mm ВСТОМАНОБЕТ. СТЕНИ И
ПЛОЧИ С ДЕБ. ДО 12 cm ПРИ РЕМОНТИ

бр.

160

ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНО ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 mm В СТОМАНОБЕТ. СТЕНИ И
ПЛОЧИ С ДЕБ. ДО 25 cm ПРИ РЕМОНТИ

бр.

161

ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНО ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 mm В ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 12
cm ПРИ РЕМОНТИ

бр.

162

ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНО ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 mm В ТУХЛЕНИ СТЕНИ С ДЕБ. ДО 25
cm ПРИ РЕМОНТИ

бр.

XXI

Разваляне

1

РАЗВАЛЯНЕ НА ОГРАДА ОТ СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОВЕ, ТЕЛЕНА МРЕЖА, БОДЛИВА
ТЕЛ

m

2

ДЕМОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ С РАЗМЕР ДО 200/200 cm

бр.

Б

Част: Топлоенергийна ефективност

I

Подмяна на съществуваща дограма

1

ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА

м2

2

ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА ДОГРАМА

м2

3

ПОДГОТОВКА СТЕНИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

м2

4

ПРЕМАХВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ С УВРЕДЕНА МАЗИЛКА И ИЗКЪРПВАНЕ С
ВАРОЦ.МАЗИЛКА, ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕТНА ОТ ТЕЧОВЕ

м2

5

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ

м2

6

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ

м2

7

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА PVC ДОГРАМА - Д-КА И М-Ж НА АЛ.ПЕРВАЗИ,
ИЗКЪРПВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

м2

8

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ

м2

9

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ

м2

10

ДОВЪРШ. РАБОТИ ЗА АЛУМ. ДОГРАМА: Д-КА И М-Ж НА АЛ.ПЕРВАЗИ, ИЗКЪРПВАНЕ И
БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

м2

II

Топлинна изолация

1

ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ПО ПОД - ИЗРАВНИТЕЛНА ЗАМАЗКА, ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН
МАТЕРИАЛ, УКРЕПВАЩИ ДЮБЕЛИ,АРМИРАЩА МРЕЖА, ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА - да се
приложи детайл

м2

2

ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ПО СТЕНИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА: ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН
МАТЕРИАЛ, УКРЕПВАЩИ ДЮБЕЛИ, АРМИРАЩА МРЕЖА, ГРУНД, ШПАКЛОВКА, И
ФАСАДНА БОЯ - да се приложи детайл

м2

3

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ИВИЦИ С КАМЕННА ВАТА С ДЕБ. 10
см, ШИРИНА 20 см –ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ИВИЦИ

4

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ИВИЦИ С КАМЕННА ВАТА С ДЕБ. 10
см, ШИРИНА 50 см –ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ИВИЦИ

м2

м2
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5

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ИВИЦИ С КАМЕННА ВАТА С ДЕБ. 15
см, ШИРИНА 20 см –ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ИВИЦИ

6

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ИВИЦИ С КАМЕННА ВАТА С ДЕБ. 15
см, ШИРИНА 50 см –ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ИВИЦИ

м2

м2

7

8

ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ПО ПЛОСКИ ПОКРИВИ - Д-КА И МОНТАЖ ОТ ВЪТРЕШНАТА
СТРАНА НА: ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ, УКРЕПВАЩИ ДЮБЕЛИ, АРМИРАЩА
МРЕЖА, ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА И ШПАКЛОВКА - да се приложи детайл

м2

ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ПО СКАТНИ ПОКРИВИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОТ
ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА : ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ, УКРЕПВАЩИ ДЮБЕЛИ,
ФОЛИО - да се приложи детайл

м2

9

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЕВАКУАЦИОННА ПОЖАРНА СТЪЛБА С ВИСОЧИНА ДО 15 М.
ВКЛЮЧИТЕЛНО ФУНДАМЕНТ

бр.

10

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЕВАКУАЦИОННА ПОЖАРНА СТЪЛБА С ВИСОЧИНА ДО 18 М.
ВКЛЮЧИТЕЛНО ФУНДАМЕНТ

бр.

11

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЕВАКУАЦИОННА ПОЖАРНА СТЪЛБА С ВИСОЧИНА ДО 21 М.
ВКЛЮЧИТЕЛНО ФУНДАМЕНТ

бр.

Забележка:Влаганите в топлоизолационната система материали трябва да имат технически
показатели не по малки от посочените: коефициент на топлопроводност 0.03 W/m˚C,плътност 17
кг/м2;якост на огъване 100 кРа;водопоглъщане max 5%;пожароустойчивост В1

III

Котелно и нафтово стопанство

ІІІ - І

Котелна инсталация
Доставка и монтаж на котли чугунени секционни с прилежащо автоматично табло:

бр.

с отоплителна мощност до 70 квт

бр.

с отоплителна мощност до 150 квт

бр.

с отоплителна мощност до 200 квт

бр.

с отоплителна мощност до 300 квт

бр.

с отоплителна мощност до 400 квт

бр.

с отоплителна мощност до 500 квт

бр.

с отоплителна мощност до 750 квт

бр.

Доставка и монтаж на котли стоманени с пулт за управление:

бр.

с отоплителна мощност до 70 квт

бр.

с отоплителна мощност до 150 квт

бр.

с отоплителна мощност до 250 квт

бр.

с отоплителна мощност до 350 квт

бр.

с отоплителна мощност до 500 квт

бр.

с отоплителна мощност до 750 квт

бр.

с отоплителна мощност до 1200 квт

бр.

с отоплителна мощност до 1500 квт

бр.

с отоплителна мощност до1900 квт

бр.

с отоплителна мощност до 2500 квт

бр.

3

Извършване топла проба на котлите

бр.

4

Доставка и монтаж на нафтови горелки с пулт за управление:

бр.

до 85 квт

бр.

до 180 квт

бр.

до 300 квт

бр.

до 420 квт

бр.

до 600 квт

бр.

до 900 квт

бр.

до1500 квт

бр.

до 1800 квт

бр.

до 2500 квт

бр.

до 3000 квт

бр.

Доставка и монтаж на газови горелки с пулт за управление:

бр.

до 85 квт

бр.

до 180 квт

бр.

до 300 квт

бр.

до 420 квт

бр.

1

2

5
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до 600 квт

бр.

до 900 квт

бр.

до1500 квт

бр.

до 1800 квт

бр.

до 2500 квт

бр.

до 3000 квт

бр.

Доставка и монтаж на газови-нафтови горелки с пулт за управление:

бр.

до 85 квт

бр.

до 180 квт

бр.

до 300 квт

бр.

до 420 квт

бр.

до 600 квт

бр.

до 900 квт

бр.

до1500 квт

бр.

до 1800 квт

бр.

до 2500 квт

бр.

до 3000 квт

бр.

Доставка и монтаж на затворени разширителни съдове

бр.

до 50 л

бр.

до 100 л

бр.

до 200 л

бр.

до 300 л

бр.

до 500 л

бр.

до 800 л

бр.

8

Доставка и монтаж на циркулационна помпа Q=38 m3/h, H=13 m, 380V, 2200 W

бр.

9

Доставка и монтаж на циркулационна помпа Q=83 m3/h, H=20 m, 380V, 2200 W

бр.

10

Доставка и монтаж на отворени разширителни съдове

бр.

до 2.0 м3 с изолация

бр.

до 3.0 м3 с изолация

бр.

до 4.0 м3 с изолация

бр.

11

Ремонт на отворен разширителен съд усреднено

бр.

12

Единично изпитване на помпите

бр.

13

Доставка и монтаж вентил за автоматично пълнене Ду 1/2" комплект с манометър до 6 bar/Рнач.=2
bar/ и възвратна клапа

бр.

14

Доставка и монтаж на предпазен клапан Ду ф 1/4" / ф 11/2", Р=3bar

бр.

15

Доставка и монтаж коляно горещо щамповано ф 76/83

бр.

16

Доставка и монтаж коляно горещо щамповано ф 82/89

бр.

17

Доставка и монтаж коляно горещо щамповано ф 69/76

бр.

18

Доставка и монтаж коляно горещо щамповано ф 64/70

бр.

19

Доставка и монтаж коляно горещо щамповано ф 57/64

бр.

20

Доставка и монтаж на метален комин от черна ламарина

м

до ф 320

м

до ф 500

м

6

7

до ф 800

м

21

Доставка и монтаж топлоизолация с минерална вата и обшивка на комин

м2

22

Доставка и монтаж на фукс за комин от черна ламарина

м

до ф 320

м

до ф 500

м

до ф 800

м

23

Фитинги към метален фукс и комин, колене сегменти на 45 градуса, тройници и др.

кг

24

Доставка и монтаж на топлоизолация с минерална вата и обшивка на фукс

м2

25

Доставка и монтаж на водоразпределител до /ф159 х L=1450/ мм с топлоизолация от микропореста
гума с деб. 10 мм

бр.

26

Доставка и монтаж на водоразпределител до /ф209 х L=1450/ мм с топлоизолация от микропореста
гума с деб. 10 мм

бр.

27

Доставка и монтаж на водоразпределител над /ф350 х L=2000/ мм с топлоизолация от микропореста
гума с деб. 10 мм

бр.

28

Доставка и монтаж на обшивка за водоразпределители и въздухоотделители с ал. ламарина 0.55 мм

м2

29

Фитинги стоманени тръби

кг
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30

Топлоизолация от микропореста гума ф 76х9

м

31

Топлоизолация от микропореста гума ф 159х9

м

32

Топлоизолация от микропореста гума ф 76х19

м

33

Топлоизолация от микропореста гума ф 89х19

34

Доставка и монтаж летяща клапа 360/360 мм

35

Доставка и монтаж метална мрежа 360/360 мм

м2

36

Демонтаж пароразпределител

бр.

37

Демонтаж вентили до DU 50

бр.

38

Демонтаж вентили над DU 50

бр.

39

Демонтаж общопромишлен вентилатор

бр.

40

Демонтаж кондензов резервоар

бр.

41

Демонтаж кондензни помпи

бр.

42

Демонтаж циркулационни помпи помпи

бр.

43

Демонтаж бойлер до 2000 л

бр.

44

Демонтаж бойлер до 1000 л

бр.

45

Демонтаж бойлер до 500 л

бр.

46

Демонтаж бойлер до 200 л

бр.

47

Демонтаж нафтови горелки до 750 квт

бр.

48

Демонтаж на котли до 150 квт

бр.

49

Демонтаж на котли до 500 квт

бр.

50

Демонтаж на котли до 1200 квт

бр.

51

Демонтаж на котли над 1200 квт

бр.

52

Демонтаж фукс до ф 500

м

53

Демонтаж фукс над ф 500

м

54

Демонтаж метален комин до ф 500

м

55

Демонтаж метален комин над ф 500

56

Демонтаж на подаващ и връщащ колектор

бр.

57

Основен ремонт на котел с подмяна на тръбен сноп и огледала до 350 квт с подмяна на муфел

бр.

58

Основен ремонт на котел с подмяна на тръбен сноп и огледала до 700 квт с подмяна на муфел

бр.

59

Основен ремонт на котел с подмяна на тръбен сноп и огледала до 1200 квт с подмяна на муфел

бр.

60

Основен ремонт на котел с подмяна на тръбен сноп и огледала над 1200 квт с подмяна на муфел

бр.

61

Предпазен клапан 11/2"-0.4 мРа

бр.

62

Хидравличен разединител Ду 200, q=150 м3/час

бр.

63

Доставка и монтаж кран сферичен с пълно пропускане на фланци Ду 40

бр.

64

Доставка и монтаж кран сферичен с пълно пропускане на фланци Ду 50

бр.

65

Доставка и монтаж кран сферичен с пълно пропускане на фланци Ду 65

бр.

66

Доставка и монтаж кран сферичен с пълно пропускане на фланци Ду 80

бр.

67

Доставка и монтаж кран сферичен с пълно пропускане на фланци Ду 100

бр.

68

Доставка и монтаж кран сферичен с пълно пропускане на фланци Ду 125

бр.

69

Доставка и монтаж кран сферичен с пълно пропускане на фланци Ду 150

бр.

70

Доставка и монтаж филтър утайник на фланци Ду 40

бр.

71

Доставка и монтаж филтър утайник на фланци Ду 50

бр.

72

Доставка и монтаж филтър утайник на фланци Ду 65

бр.

73

Доставка и монтаж филтър утайник на фланци Ду 80

бр.

74

Доставка и монтаж филтър утайник на фланци Ду 100

бр.

75

Трипътен вентил 21/2" със сервомотор 1.05

бр.

76

Трипътен вентил 3" със сервомотор 1.05

бр.

77

Доставка и монтаж на термостати на котела

бр.

78

Доставка и монтаж на пресостати на котела

бр.

79

Термометър хоризонтален

бр.

80

Стаен термостат програмируем

бр.

81

Изолация от мин.вата 40мм и ал.фолио с ф 49 мм

м

82

Изолация от мин.вата 40мм и ал.фолио с ф 60 мм

м

83

Изолация от мин.вата 40мм и ал.фолио с ф 70 мм

м

84

Изолация от мин.вата 40мм и ал.фолио с ф 76 мм

м

85

Изолация от мин.вата 40мм и ал.фолио с ф 89 мм

м

86

Изолация от мин.вата 40мм и ал.фолио с ф 108 мм

м

87

Изолация от мин.вата 40мм и ал.фолио с ф 133 мм

м

88

Изолация от мин.вата 40мм и ал.фолио с ф 159 мм

м

м
бр.
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89

Изолация от мин.вата 40мм и ал.фолио с ф 219 мм

м

90

Фуксове ф 395 мм от неръждавейка 1.5 мм прави и фасонни

кг

91

Доставка и монтаж на дренажна тръба за колектори и котли ф 50

м

92

Доставка и монтаж на дренажна тръба за колектори и котли ф 40

м

93

Демонтаж тръбопроводи ф 32-ф 219

94

Топла проба котелни отоплителна и-ция

к-т

95

Пусково наладъчни работи котли

к-т

96

72-часови проби котелно помещение

к-т

97

Доставка и монтаж мембранен разширителен съд 300 л

бр.

98

Доставка и монтаж предпазен клапан 1"

бр.

99

Доставка и монтаж колектор разпределителен до ф 203/216 мм, L до 2000мм

бр.

100

Доставка и монтаж автоматична група за допълване 1/2"

бр.

101

Доставка и монтаж манометър до 10атм.

бр.

102

Доставка и монтаж термометър брониран до 120 градуса

бр.

103

Доставка и монтаж коляно фукс ф 300

бр.

104

Доставка и монтаж фланец за фукс ф 300

бр.

105

Доставка и монтаж щтуцер с резба 4"

бр.

106

Доставка и монтаж щтуцер с резба 3"

бр.

107

Доставка и монтаж щтуцер с резба 2"

бр.

108

Доставка и монтаж щтуцер с резба 11/2"

бр.

109

Доставка и монтаж щтуцер с резба 1/2"

бр.

110

Доставка и монтаж на дренажни сферични кранове 2"

бр.

111

Доставка и монтаж на дренажни сферични кранове11/ 2"

бр.

112

Доставка и монтаж на редуцил вентил DU 50

бр.

същия DU 65

бр.

същия DU 80

бр.

същия DU 100

бр.

същия DU 125

бр.

същия DU 150

бр.

Доставка и монтаж на електромагнитен вентил за вода 1/2"

бр.

същия 3/4"

бр.

същия 1"

бр.

същия 11/2"

бр.

същия 2"

бр.

114

Доставка и монтаж вентилатор осов за стена ВОС 2

бр.

115

Доставка и монтаж вентилатор осов за стена ВОС 2.6

бр.

116

Доставка и монтаж вентилатор осов за стена ВОС 2.8

бр.

117

Доставка и монтаж вентилатор осов за стена ВОС 3.2

бр.

118

Доставка и монтаж вентилатор осов за стена ВОС 4

бр.

119

Доставка и монтаж вентилатор осов за стена ВОС 5

бр.

120

Доставка и монтаж на пускател за вентилатор

бр.

121

Доставка и монтаж кръгъл въздуховод ф 300

бр.

122

Доставка и монтаж кръгъл въздуховод ф 250

бр.

123

Доставка и монтаж датчик за откриване на течове на газ

бр.

124

Доставка и монтаж трипътен термостатичен вентил

бр.

125

Доставка и монтаж трипътен кран за манометър с фланец за контрол

бр.

126

Доставка и монтаж термостатичен вентил 1/2"

бр.

127

същият 3/4"

бр.

128

същият 1"

бр.

129

същият 11/4"

бр.

130

същият 11/2"

бр.

131

същият 2"

бр.

132

Пусково наладъчни работи горелки

к-т

133

Доставка и монтаж термоманометър 0-100С, 6 атм.

бр.

134

Доставка и монтаж водосъбирател Ф 150 L =2m

бр.

135

Обратна клапа ДУ 65

бр.

136

Автомат эа долълване комплект ф 1/2"

м

137

Хидравлична проба тръбна мрежа

м

138

Топла проба тръбна мрежа

139

Автоматичен вентил за пълнене и байпас

бр.

140

Метална врата с автомат 800/2000мм

бр.

141

Автоматичен обеэвъэдушител с клапан

бр.

113
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ІІІ - ІІ

Отоплителна инсталация

1

Радиаторни вентили, ъглови Ду 1/2"

бр.

2

Радиаторни вентили, ъглови Ду 3/4"

бр.

3

Радиаторни вентили, прави Ду 1/2"

бр.

4

Радиаторни вентили, прави Ду 3/4"

бр.

5

Секретен вентил ъглов Ду 1/2"

бр.

6

Радиаторни обезвъздушители секретен 1/2"

бр.

7

Доставка и монтаж радиаторен вентил прав ф 1/2"

бр.

8

Доставка и монтаж спирателен кран холендеров ф 1/2"

бр.

9

Доставка и монтаж прав адаптор ф 18 Сu/1/2"

бр.

10

Доставка и монтаж медна тръба ф18/1

11

Доставка и монтаж муфа ф 1/2"

12

Монтаж медни тръби и фитинги

13

Автоматичен обезвъэдушител эа щтрангове ф 1/2"

бр.

14

Хидравлична проба тръбна мрежа

бр.

15

Топла проба тръбна мрежа

бр.

16

Доставка и монтаж на чугунени глидери 350/160

бр.

17

Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/700

бр.

18

Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/110

бр.

19

Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/160

бр.

20

Доставка и монтаж на чугунени глидери 500/220

бр.

21

Доставка и монтаж на чугунени глидери 600/160

бр.

22

Доставка и монтаж на чугунени глидери 900/70

бр.

23

Доставка и монтаж на чугунени глидери 900/160

бр.

24

Доставка и монтаж на тапа радиаторна

бр.

25

Доставка и монтаж на щепсел радиаторен

бр.

26

Доставка и монтаж на обезвъздушител секретет 1/2

бр.

27

Доставка и монтаж на вентил радиаторен ъглов

бр.

28

Доставка и монтаж на вентил секретен ъглов

бр.

29

Доставка и монтаж на вентил секретен прав

бр.

30

Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект чугунен радиатор

бр.

31

Доставка и монтаж на радиаторен холендър

бр.

32

Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 200 за 1 прешлен

бр.

33

Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 300 за 1 прешлен

бр.

34

Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 350 за 1 прешлен

бр.

35

Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 500 за 1 прешлен

бр.

36

Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 600 за 1 прешлен

бр.

37

Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 850 за 1 прешлен

бр.

38

Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 900 за 1 прешлен

бр.

39

Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 1000 за 1прешлен

бр.

40

Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект алуминиев радиатор

бр.

41

Доставка и монтаж на термостатичен вентил

бр.

42

Доставка и монтаж на нипел

бр.

43

Доставка и монтаж на термоглава

бр.

44

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-600

бр.

45

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-800

бр.

46

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-1000

бр.

47

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-1120

бр.

48

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-1200

бр.

49

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-1400

бр.

50

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-1600

бр.

51

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-1800

бр.

52

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-2000

бр.

53

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-2200

бр.

54

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-2400

бр.

55

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-22K/500-2800

бр.

56

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-33K/500-1800

бр.

57

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-33K/500-2000

бр.

58

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-33K/500-2200

бр.

59

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-33K/600-1000

бр.

60

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-33K/600-1200

бр.

61

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-33K/600-1400

бр.

м
бр.
м
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62

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-33K/600-1600

бр.

63

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-33K/600-1800

бр.

64

Доставка и монтаж на панелен радиатор тип VN-33K/600-2000

бр.

65

Доставка и монаж на конзоли за 1 комплект панелен радиатор

бр.

66

Доставка и монтаж на обезвъдушителен апарат на отоплителна инсталация -1/2"

бр.

67

Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби до 6 линии

бр.

68

Доставка и монтаж на въздухоотоплителен апарат

бр.

69

Пусково наладъчни работи на топловъздушен апарат

бр.

70

Доставка и монтаж бойлер водоводен 2000 л с топлоизолация

бр.

71

Доставка и монтаж бойлер водоводен 1000 л с топлоизолация

бр.

72

Доставка и монтаж бойлер водоводен 500 л с топлоизолация

бр.

73

Доставка и монтаж бойлер водоводен 200 л с топлоизолация

бр.

74

Доставка и монтаж отоплително тяло за баня 400х1400 мм

бр.

75

Доставка и монтаж на ел.котел до 60 кW

бр.

76

Демонтаж на обезвъздушител секретет 1/2

бр.

77

Демонтаж на радиаторен холендър

бр.

78

Демонтаж на обезвъдушителен апарат на отоплителна инсталация

бр.

79

Демонтаж сферичен кран Ду20

бр.

80

Демонтаж сферичен кран Ду32

бр.

81

Демонтаж сферичен кран Ду40

бр.

82

Демонтаж сферичен кран Ду50

бр.

83

Демонтаж сферичен кран Ду65

бр.

84

Демонтаж сферичен кран Ду80

бр.

85

Източване на водно отопление до 40 отоплителни тела

бр.

86

Източване на водно отопление над 40 отоплителни тела

бр.

87

Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2"

л.м

88

Доставка и монтаж черна газова тръба 3/4"

л.м

89

Доставка и монтаж черна газова тръба 1"

л.м

90

Доставка и монтаж черна газова тръба 1 1/4"

л.м

91

Доставка и монтаж черна газова тръба 1 1/2"

л.м

92

Доставка и монтаж черна газова тръба 2"

л.м

93

Доставка и монтаж черна газова тръба 2 1/2"

л.м

94

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 63 мм

л.м

95

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 70 мм

л.м

96

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 76 мм

л.м

97

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 82 мм

л.м

98

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 89 мм

л.м

99

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 95 мм

л.м

100

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 102 мм

л.м

101

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 108 мм

л.м

102

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 114 мм

л.м

103

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 127 мм

л.м

104

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 133 мм

л.м

105

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 159 мм

л.м

106

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 219 мм

л.м

107

Доставка и монтаж безшевна тръба ф 273 мм

л.м

108

Монтаж на стоманени тръбопроводи 2 1/2" /без тръбите/

л.м

109

Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 114 мм/без тръбите/

л.м

110

Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 127 мм/без тръбите/

л.м

111

Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 219 мм/без тръбите/

л.м

112

Монтаж на стоманени тръбопроводи с ф 273 мм/без тръбите/

л.м

113

Доставка и монтаж сферичен вентил 1/2"

бр.

114

Доставка и монтаж сферичен вентил 3/4"

бр.

115

Доставка и монтаж сферичен вентил 1"

бр.

116

Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/4"

бр.

117

Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/2"

бр.

118

Доставка и монтаж сферичен вентил 2"

бр.

119

Доставка и монтаж сферичен вентил 2 1/2"

бр.

120

Доставка и монтаж сферичен вентил 3"

бр.

121

Доставка и монтаж сферичен вентил Ду20

бр.

122

Доставка и монтаж сферичен вентил Ду32

бр.

123

Доставка и монтаж сферичен вентил Ду40

бр.
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124

Доставка и монтаж сферичен вентил Ду50

бр.

125

Доставка и монтаж сферичен вентил Ду65

бр.

126

Доставка и монтаж сферичен вентил Ду80

бр.

127

Доставка и монтаж сферичен вентил Ду100

бр.

128

Доставка и монтаж сферичен вентил Ду125

бр.

129

Доставка и монтаж сферичен вентил Ду150

бр.

130

Доставка и монтаж сферичен вентил Ду200

бр.

131

Доставка и монтаж сферичен вентил Ду250

бр.

132

Доставка и монтаж възвратна клапа Ду15

бр.

133

Доставка и монтаж възвратна клапа Ду20

бр.

134

Доставка и монтаж възвратна клапа Ду32

бр.

135

Доставка и монтаж възвратна клапа Ду40

бр.

136

Доставка и монтаж възвратна клапа Ду50

бр.

137

Доставка и монтаж възвратна клапа Ду80

бр.

138

Доставка и монтаж възвратна клапа Ду100

бр.

139

Доставка и монтаж възвратна клапа Ду125

бр.

140

Доставка и монтаж възвратна клапа Ду150

бр.

141

Доставка и монтаж възвратна клапа Ду200

бр.

142

Доставка и монтаж възвратна клапа Ду250

бр.

143

Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1/2"

бр.

144

Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 1"

бр.

145

Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 11/4"

бр.

146

Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 11/2"

бр.

147

Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 2"

бр.

148

Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено 2 1/2"

бр.

149

Доставка и монтаж коляно горещоизтеглено Ду 50

бр.

също Ду 65

бр.

също Ду 80

бр.

също Ду100

бр.

също Ду 125

бр.

също Ду 150

бр.

също Ду 200

бр.

също Ду 250

бр.

също Ду 300

бр.

150

Доставка и монтаж на стоманени фланци 1/2" с болтове и уплътнение

бр.

151

Доставка и монтаж на стоманени фланци 3/4" с болтове и уплътнение

бр.

152

Доставка и монтаж на стоманени фланци 1" с болтове и уплътнение

бр.

153

Доставка и монтаж на стоманени фланци 1 1/2" с болтове и уплътнения

бр.

154

Доставка и монтаж на стоманени фланци 1 1/4" с болтове и уплътнения

бр.

155

Доставка и монтаж на стоманени фланци 2" с болтове и уплътнение

бр.

156

Доставка и монтаж на стоманени фланци 2 1/2" с болтове и уплътнение

бр.

157

Доставка и монтаж на стоманени фланци Ду 50

бр.

също Ду 65

бр.

също Ду 80

бр.

също Ду100

бр.

също Ду 125

бр.

също Ду 150

бр.

също Ду 200

бр.

също Ду 250

бр.

също Ду 300

бр.

158

Доставка и монтаж воден филтър Ду15

бр.

159

Доставка и монтаж воден филтър Ду20

бр.

160

Доставка и монтаж воден филтър Ду32

бр.

161

Доставка и монтаж воден филтър Ду40

бр.

162

Доставка и монтаж воден филтър Ду50

бр.

163

Доставка и монтаж воден филтър Ду65

бр.

164

Доставка и монтаж воден филтър Ду80

бр.

165

Доставка и монтаж воден филтър Ду100

бр.

166

Доставка и монтаж воден филтър Ду125

бр.

167

Доставка и монтаж воден филтър Ду150

бр.

168

Доставка и монтаж воден филтър Ду200

бр.

169

Доставка и монтаж воден филтър Ду250

бр.
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170

Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф16х2

л.м

171

Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф18х2

л.м

172

Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф20х2

л.м

173

Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф26х3

л.м

174

Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф32х3

л.м

175

Доставка и монтаж на адаптор

бр.

176

Доставка и монтаж на двоен нипел

бр.

177

Доставка и монтаж на тройник за редукция

бр.

178

Доставка и монтаж на тройник

бр.

179

Доставка и монтаж на пресколяно

бр.

180

Доставка и монтаж на преснипел

бр.

181

Доставка и монтаж на престройник

бр.

182

Гофрирана тръба за изолация на тръба с алуминиева вложка

л.м

183

Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1/2"

л.м

184

Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 3/4"

л.м

185

Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1"

л.м

186

Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1 1/4"

л.м

187

Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 1 1/2"

л.м

188

Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба 2"

л.м

189

Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба Ф 63

л.м

190

Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба Ф 76

л.м

191

Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба Ф 82

л.м

192

Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума на тръба Ф 89

л.м

193

Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 57х63 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина

м2

194

Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 70х89 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина

м2

195

Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 89х102 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина

м2

196

Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 114х159 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина

м2

197

Доставка и монтаж топлоизолация по тръби 219 х 250 мм с мин.вата 6 мм и поцинкована ламарина

м2

198

Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни тела за откриване на дефекти

бр.

199

Изпробване на водно отопление над 50 отоплителни тела за откриване на дефекти

бр.

200

Доставка и монтаж термоманометър

бр.

201

Доставка и монтаж на термометър

бр.

202

Доставка и монтаж на монометър за вода

бр.

203

Пробиване на отвори през бетон до 60/60 см

бр.

204

Пробиване на отвори през тухла до 60/60 см

бр.

205

Замонолитване и боядисване на отвори през бетон до 20/20 см

бр.

206

Замонолитване и боядисване на отвори през бетон до 40/40 см

бр.

207

Замонолитване и боядисване на отвори през бетон до 60/60 см

бр.

208

Замонолитване и боядисване на отвори през тухла до 20/20 см

бр.

209

Замонолитване и боядисване на отвори през тухла до 40/40 см

бр.

210

Замонолитване и боядисване на отвори през тухла до 60/60 см

бр.

211

Доставки и монтаж на подвески и укрепване

кгр

212

72-часови проби отоплителна инсталация

к-т

ІІІ - ІІІ

Нафтово стопанство

1

Доставка и монтаж наливна фуния с искронеобразуващ капак

бр.

2

Доставка и монтаж груб филтър за нафта Ду80

бр.

3

Доставка и монтаж фин филтър за нафта 3/8"

бр.

4

Доставка и монтаж фин филтър за нафта 1/2"

бр.

5

Доставка и монтаж фин филтър за нафта 1"

бр.

6

Доставка и монтаж нивомерна с-ма искронеобразуваща-механична вертикална с размер 11/2", скала
/0-2000/ мм

бр.

7

Доставка и монтаж резервоар основен стоманен с обем 10 м3 с външно покритие

бр.

8

Демонтаж резервоар основен стоманен с обем 10 м3 с външно покритие

бр.

9

Доставка и монтаж резервоар основен стоманен с обем 30 м3 с външно покритие D=2.6 м

бр.
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10

Демонтаж резервоар основен стоманен с обем 30 м3 с външно покритие D=2.6 м

бр.

11

Доставка и монтаж резервоар "Дневна дажба" 3.2 т D=1.2 м

бр.

12

Доставка и монтаж резервоар "Дневна дажба" 1.5 т D=1.2 м

бр.

13

Демонтаж резервоар "Дневна дажба"

бр.

14

Доставка и монтаж помпа зъбна периферна с дебит 40 л/мин, напор 35 м

бр.

15

Доставка и монтаж помпа зъбна периферна с дебит над 40 л/мин, напор 35 м

бр.

16

Доставка и монтаж дихател с искрогасител 11/2"

бр.

17

Антикорозионно и хидроизолационно покритие нафтови резервоари

м2

18

Доставка и монтаж филтър за нафта 1"

бр.

19

Доставка и монтаж възвратен вентил 1"

бр.

20

Доставка и монтаж вентил спирателен 1/2"

бр.

21

Доставка и монтаж вентил спирателен 3/4"

бр.

22

Доставка и монтаж вентил спирателен 1"

бр.

23

Доставка и монтаж вентил спирателен 11/2"

бр.

24

Доставка и монтаж вентил спирателен Ду 80

бр.

25

Доставка и монтаж горна шахта резервоари 1150/1150 мм

бр.

26

Доставка и монтаж вливна фуния изход ф 108

бр.

27

Доставка и монтаж филтър механичен Ду 100

бр.

28

Доставка и монтаж искроуловител /огнепреградител/

бр.

29

Доставка и монтаж разходомер за нафта цифров 1"

бр.

30

Доставка и монтаж тръба мерителна 11/2"

бр.

31

Доставка и монтаж клапан възвратен 11/2"

бр.

32

Доставка и монтаж филтър за нафта рециркулационен 3/8"

бр.

33

Доставка и монтаж колена 1/2"

бр.

34

Доставка и монтаж колена 1"

бр.

35

Доставка и монтаж колена 11/4"

бр.

36

Доставка и монтаж колена 11/2"

бр.

37

Доставка и монтаж колена 2"

бр.

38

Демонтаж колектор с изолация ф200

бр.

39

Демонтаж нафтов реэервоар

бр.

40

Демонтаж стари отоплителни тела комплект

бр.

41

Демонтаж черна газова тръба 1/2"

м

42

Демонтаж черна газова тръба 3/4"

м

43

Демонтаж черна газова тръба 1"

м

44

Демонтаж черна газова тръба 1 1/4"

м

45

Демонтаж черна газова тръба 1 1/2"

м

46

Демонтаж черна газова тръба 2"

м

47

Демонтаж иэолация

м2

IV

Топлопреносна мрежа

1

Направа и монтаж на колектор ф 159х4.5, 5 бр.щутцени 200 мм, изтакане 1",L=1400 мм

бр.

2

Направа и монтаж на колектор ф 159х4.5, 6 бр.щутцени 200 мм, изтакане 1",L=1600 мм

бр.

3

Изолация на тръбопроводи-черна "гомапласт"13/19 мм и 19/76 мм

м

4

Изолация на тръбопроводи-черна "гомапласт"13/19 мм и 19/89 мм

м

5

Изолация на тръбопроводи-черна "гомапласт"13/19 мм и 19/108 мм

м

6

Изолация на тръбопроводи-черна "гомапласт"13/19 мм и 19/133 мм

м

7

Изолация на тръбопроводи-черна "гомапласт"13/19 мм и 19/60мм

м

8

Изолация стъклена вата

м2

9

Автоматични обезвъздушители с клапани

бр.

10

Доставка и монтаж хидравличен сепаратор

бр.

11

Предварително изолирана /пенополиуретан/ стоманена безшевна тръба 12 м с алармен кабел ф 60/ф
125

бр.

12

Предварително изолирана /пенополиуретан/ стоманена безшевна тръба 12 м с алармен кабел ф
114/ф 200

бр.

13

Предварително изолирана /пенополиуретан/ стоманена безшевна тръба 12 м с алармен кабел ф
139/ф 225

бр.

14

Предварително изолирана /пенополиуретан/ стоманена безшевна тръба 12 м с алармен кабел ф
168/ф 250

бр.

15

Муфа конусно заключване 125

бр.

16

Муфа конусно заключване 200

бр.
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17

Муфа конусно заключване 225

бр.

18

Муфа конусно заключване 250

бр.

19

Пенопакет № 3

бр.

20

Пенопакет № 4

бр.

21

Пенопакет № 7

бр.

22

Пенопакет № 8

бр.

23

Пенопакет № 9

бр.

24

Пенопакет № 11

бр.

25

Коляно 90˚-125

бр.

26

Коляно 90˚-200

бр.

27

Коляно 90˚-225

бр.

28

Коляно 90˚-250

бр.

29

Уплътнителен пръстен 200

бр.

30

Уплътнителен пръстен 225

бр.

31

Уплътнителен пръстен 250

бр.

32

Крайна тапа 160/225

бр.

33

Крайна тапа 225/250

бр.

34

Т отклонение

бр.

35

Коляно отклонение 200

бр.

36

Щутцер 114

бр.

37

Грес лента

бр.

38

Изолирана лента

бр.

39

Накрайник за единичен проводник

бр.

40

Кабелен крепител

бр.

41

Прорязване и разбиване на асфалтова настилка

м

42

Изкоп скална маса

м3

43

Възстановяване асфалтово покритие 10-15 см

м2

V

Газификация

V-I

МТ

1

Доставка и монтаж вентилатор взривозащитен ВОС 2/ЕХ/

бр.

2

Доставка и монтаж вентилатор взривозащитен ВОС 2.8/ЕХ/

бр.

3

Доставка и монтаж вентилатор взривозащитен ВОС 3.2/ЕХ/

бр.

4

Доставка и монтаж вентилатор взривозащитен ВОС 4/ЕХ/

бр.

5

Доставка и монтаж вентилатор взривозащитен ВОС 5/ЕХ/

бр.

6

Доставка и монтаж решетка смукателна 600х400 мм

бр.

7

Доставка и монтаж безшевен преход ПКЩ от 89х3.5 на 76х3.5

бр.

8

Доставка и монтаж безшевен преход ПКЩ от 76х3.5 на 57х3.5

бр.

9

Доставка и монтаж безшевен преход ПКЩ от 57х3.5 на 45х3

бр.

10

Доставка и монтаж безшевен преход ПКЩ от 45х3 на 38х3

бр.

11

Доставка и монтаж безшевен преход ПКЩ от 38х3 на 32х3

бр.

12

Доставка и монтаж холендър за газ ф 1/2"

бр.

13

Доставка и монтаж холендър за газ ф 3/4"

бр.

14

Доставка и монтаж холендър за газ ф 1"

бр.

15

Доставка и монтаж холендър за газ ф 11/4"

бр.

16

Доставка и монтаж холендър за газ ф 11/2"

бр.

17

Доставка и монтаж холендър за газ ф 2"

бр.

18

Предпазно-изпускателен винтил ф 3/4"

бр.

19

Доставка и монтаж на кран сферичен за газ ф 1/2" на резба

бр.

20

Доставка и монтаж на кран сферичен за газ ф 3/4" на резба

бр.

21

Доставка и монтаж на кран сферичен за газ ф 1" на резба

бр.

22

Доставка и монтаж на кран сферичен за газ ф 11/4" на резба

бр.

23

Доставка и монтаж на кран сферичен за газ ф 11/2" на резба

бр.

24

Доставка и монтаж на кран сферичен за газ ф 2" на резба

бр.

25

Доставка и монтаж на сферичен вентил за газ ф DU 20 на фланци

бр.

26

Доставка и монтаж на сферичен вентил за газ ф DU 25 на фланци

бр.

27

Доставка и монтаж на сферичен вентил за газ ф DU 32 на фланци

бр.

28

Доставка и монтаж на сферичен вентил за газ ф DU 40 на фланци

бр.

29

Доставка и монтаж на сферичен вентил за газ ф DU 50 на фланци

бр.

30

Доставка и монтаж на сферичен вентил за газ ф DU 65 на фланци

бр.

31

Доставка и монтаж на сферичен вентил за газ ф DU 80 на фланци

бр.

32

Доставка и монтаж на сферичен вентил за газ ф DU 100 на фланци

бр.

33

Доставка и монтаж на сферичен вентил за газ ф DU 125 на фланци

бр.
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34

Доставка и монтаж на предпазно-изпускателен вентил 1/4"

бр.

35

Доставка и монтаж на предпазно-изпускателен вентил 1/2"

бр.

36

Доставка и монтаж на предпазно-изпускателен вентил 3/4"

бр.

37

Доставка и монтаж на предпазно-изпускателен вентил 1"

бр.

38

Доставка и монтаж на предпазно-изпускателен вентил 2"

бр.

39

Доставка и монтаж на филтър за газ 1/2"

бр.

40

Доставка и монтаж на филтър за газ 3/4"

бр.

41

Доставка и монтаж на филтър за газ 1"

бр.

42

Доставка и монтаж на филтър за газ 11/4"

бр.

43

Доставка и монтаж на филтър за газ 11/2"

бр.

44

Доставка и монтаж на филтър за газ 2"

бр.

45

Доставка и монтаж на филтър за газ DU 65

бр.

46

Доставка и монтаж на филтър за газ DU 80

бр.

47

Доставка и монтаж на филтър за газ DU 100

бр.

48

Доставка и монтаж на бутон вентил за манометър за газ

бр.

49

Доставка и монтаж на манометър радиален за газ ф 63 от 0-100 mbar

бр.

50

Доставка и монтаж на манометър радиален за газ ф 80 от 0-100 mbar

бр.

51

Доставка и монтаж на манометър радиален за газ ф 100 от 0-100 mbar

бр.

52

Доставка и монтаж на ЕМВ газов НО и Н3 3/4"

бр.

53

Доставка и монтаж на ЕМВ газов НО и Н3 1"

бр.

54

Доставка и монтаж на ЕМВ газов НО и Н3 11/4"

бр.

55

Доставка и монтаж на ЕМВ газов НО и Н3 11/2"

бр.

56

Доставка и монтаж на ЕМВ газов НО и Н3 2"

бр.

57

Доставка и монтаж на ЕМВ газов НО и Н3 DU 65

бр.

58

Доставка и монтаж на ЕМВ газов НО и Н3 DU 80

бр.

59

Доставка и монтаж на комби блок за газ Ду 32

бр.

60

Доставка и монтаж на комби блок за газ Ду 65

бр.

61

Доставка и монтаж на комби блок за газ Ду 80

бр.

62

Доставка и монтаж на комби блок за газ Ду 100

бр.

63

Доставка и монтаж на мулти блок за газ 1"

бр.

64

Доставка и монтаж на мулти блок за газ 11/4"

бр.

65

Доставка и монтаж на мулти блок за газ 11/2"

бр.

66

Доставка и монтаж на мулти блок за газ 2"

бр.

67

Доставка и монтаж контрола за плътност

бр.

68

Доставка и монтаж регулатор за налягане Ду 32

бр.

69

Доставка и монтаж регулатор за налягане Ду 50

бр.

70

Доставка и монтаж регулатор за налягане Ду 80

бр.

71

Доставка и монтаж антивибрационна връзка за газ 1/2"

бр.

72

Доставка и монтаж антивибрационна връзка за газ 1"

бр.

73

Доставка и монтаж антивибрационна връзка за газ 11/2"

бр.

74

Доставка и монтаж антивибрационна връзка за газ 13/4"

бр.

75

Доставка и монтаж антивибрационна връзка за газ 2"

бр.

също Ду 65

бр.

също Ду 80

бр.

също Ду 100

бр.

76

Доставка и монтаж на гъвкава връзка за газ

бр.

77

Доставка и монтаж на диалектрична връзка за газ

бр.

78

Доставка и монтаж на обсадна тръба-преминаване през външна стена

бр.

79

Направа на защитен кожух при преминаване на газопровод от подземен участък въздушно

бр.

80

Минизиране на газови безшевни тръби

м

81

Сребърен феролит

м

82

Грундиране с алкиден кит

83

Направа на опорна скоба за тръба ф 25

бр.

84

Направа на опорна скоба за тръба ф 32

бр.

85

Предварително пневматично изпитване на газопровода на якост и плътност Ризп.=0.2 Мра

м

86

Предварително пневматично изпитване на газопровода на якост и плътност Ризп.=0.7 Мра

м

87

Продухване на газопровод със сгъстен въздух

м

88

Метална к-ция за укрепване на съоръжения

кг

89

Запълване с полиуретан на пространството между газопровод и кожух

90

Пусково наладъчни работи газови съоръжения

м

м
к-т
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91

72 часови проби газови съоръжения

92

Тръба стоманена безшевна ф 38/3

м

93

Тръба стоманена безшевна ф 32/3

м

94

Тръба стоманена безшевна ф 45/3

м

95

Тръба стоманена безшевна ф 25/3

м

V-II

к-т

Ел.КИП и А

1

Доставка и монтаж табло ТСВОА

бр.

2

Доставка и монтаж централа за откриване на теч от газ метан едноканална

бр.

3

Доставка и монтаж централа за откриване на теч от газ метан двуканална

бр.

4

Доставка и монтаж централа за откриване на теч от газ метан триканална

бр.

5

Доставка и монтаж луминесцентна лампа 2х36

бр.

6

Доставка и монтаж взривозащитена лампа ОВЛЖ 125 Exd

бр.

7

Доставка и монтаж сирена електрическа 220 V , 50Hz, 4 W

бр.

8

Доставка и монтаж датчик за поток IP 64

бр.

9

Доставка и монтаж кабел СВТ 5х2.5 мм2

м

10

Доставка и монтаж кабел СВТ 5х1.5 мм2

м

11

Доставка и монтаж кабел СВТ 3х1.5 мм2

м

12

Доставка и монтаж кабел ШВПС 3х1.5 мм2

м

13

Доставка и монтаж кабел ШВПС 4х0.75 мм2

м

14

Доставка и монтаж на пластмасов кабелен канал 60/40

м

15

Доставка и монтаж на пластмасов кабелен канал 40/40

м

16

Доставка и монтаж на пластмасов кабелен канал 25/25

м

17

Доставка и монтаж на пластмасов кабелен канал 20/20

18

Доставка и монтаж на скоба за коване N 2 и N 4

бр.

19

Прозвъняване на изградената инсталация

к-т

20

Доставка и монтаж на анкерен болт

бр.

21

Доставка и монтаж на метална гофрета ф16-ф22

22

Доставка и монтаж на антигронови скоби

бр.

23

Доставка и монтаж заземителен кол

бр.

24

Доставка и монтаж поцинкована шина

25

Подвръзка ТСВОА

бр.

26

Подвръзка на централа за откриване на теч от газ метан

бр.

27

Подвръзка на луминесцентна лампа 2х36

бр.

28

Подвръзка на взривозащитена лампа ОВЛЖ 125 Exd

бр.

29

Подвръзка на сирена електрическа 220 V , 50Hz, 4 W

бр.

30

Подвръзка на рециркулационна помпа

бр.

31

Подвръзка на взривозащитен вентилатор

бр.

32

Подвръзка на работен /общопромишлен/ вентилатор

бр.

33

Подвръзка на горелка

бр.

34

Подвръзка на табло на котел

бр.

35

Подвръзка на циркулационна помпа

бр.

36

Подвръзка на електромагнитен вентил

бр.

37

Подвръзка на датчик за поток

бр.

38

Демонтаж на съществуващо гл.табло в котелно помещение

бр.

39

Монтаж главно ел.табло в котелно помещение

бр.

V-III

м

м

м

Газоснабдяване

1

Отсекателен магнет сферичен кран за газ с филтър 2" и монтаж

бр.

2

Кран сферичен с термозащита 2" и монтаж

бр.

3

Д-ка и монтаж нипел1"

бр.

4

Д-ка и монтаж нипел 2"

бр.

5

Д-ка и монтаж преход 11/2"-1"

бр.

6

Д-ка и монтаж коляно холендър 1"

бр.

7

Д-ка и монтаж кран с бутон 1/2"

бр.

8

Д-ка и монтаж манометър ф 100

бр.

9

Д-ка и монтаж пробна горелка 1/2"

бр.

10

Доставка и монтаж газов конвектор до 4.1 квт

бр.

11

също до 7.9 квт

бр.

12

също до 9.9 квт

бр.

13

също до 11.9 квт

бр.
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14

Доставка и монтаж на газов топловъздушен апарат с електронно запалване до 50 квт

бр.

15

също до 85 квт

бр.

16

също до 105 квт

бр.

17

също до 126 квт

бр.

18

Доставка и монтаж на газов проточен водонагревател до 27 квт

бр.

19

Доставка и монтаж на газов стенен отоплителен котел до 30 квт

бр.

20

Доставка и монтаж на газов подов отоплителен котел с чугунен топлообменник до 32 квт

бр.

21

Доставка и монтаж на централа за каскадно управление на 4 бр. Котли по външна температура

бр.

22

Доставка и монтаж на газов чугунен водогреен котел с атмосферна горелка до 53 квт

бр.

23

Доставка и монтаж на стенен накрайник за въздух

бр.

24

Доставка и монтаж на вертикален димоотвод от неръждаема стомана с коляно за външно
инсталиране

бр.

25

Монтаж на разходомер за газ метан в котелно помещение

бр.

26

Монтаж на разходомер за газ метан извън котелно помещение

бр.

27

Монтаж на ГРТ извънкотелно помещение

бр.

28

Монтаж на ГЗРП извънкотелно помещение

бр.

29

Монтаж на ГЗП извънкотелно помещение

бр.

30

Доставка и монтаж филтър стабилизатор

бр.

31

Доставка и монтаж бутон сферичен кран 1/4"

бр.

32

Доставка и монтаж манометър ф 60-1/4"

бр.

33

Разклонителна кутия осветление

бр.

34

Д-ка и м-ж кабел СВТ 3х2.5+1.5 мм2

м

35

Д-ка и м-ж кабел СВТ 3х1.5+1.5 мм2

м

36

Д-ка и м-ж кабел ШВПС 3х1.5мм2

м

37

Д-ка и м-ж кабел ШВПС 4х0.75мм2

38

Доставка и монтаж лампа с нажежаема жичка 220 V- червена

бр.

39

Доставка и монтаж лампа с нажежаема жичка 220 V- зелена

бр.

40

Доставка и монтаж бутон с пружинно връщане

бр.

41

Доставка и монтаж избирателен превключвач

бр.

42

Доставка и монтаж автоматичен превключвач

бр.

43

Доставка и монтаж контактор въздушен тип

бр.

44

Доставка и монтаж клеми редови 2.5 мм2

бр.

45

Доставка и монтаж пакетен прекъсвач

бр.

46

Д-ка и монтаж тръба полиетилен висока плътност PE-HD- ф40х3.7 мм

м

също ф32

м

също ф60

м

също ф80

м

м

48

Д-ка и монтаж преход стомана РЕ -HD ф 40

бр.

49

Д-ка и монтаж електроклапан за газ с алуминиев корпус 11/4"

бр.

50

Д-ка и монтаж кран сферичен за газ 11/4"

бр.

51

Д-ка и монтаж кран сферичен за газ 11/4" с холендър

бр.

52

Д-ка и монтаж коляно полиетилен висока плътност PE-HD - ф 40х3.7 мм

бр.

също ф32

бр.

също ф60

бр.

също ф80

бр.

53

Доставка и изпълнение на трислойна изолация на подземни стоманени газопроводи

м2

54

Гамаскопия на заварките на подземен стоманен газопровод и издаване на протокол

бр.

55

Д-ка и монтаж холендър 1/4" за газ

бр.

56

Д-ка и монтаж скоба опорна за тръба ф 42 мм

бр.

57

Д-ка и монтаж скоба опорна за тръба ф 26.9 мм

бр.

58

Д-ка и монтаж магнитвентил за газ 2´´,DN 50

бр.

59

Д-ка и монтаж кран гаэов сферичен 2´´ 0.4 МРа

бр.

60

Д-ка и монтаж кран гаэов сферичен 1 1/4´´ 0.4 МРа

бр.

61

Д-ка и монтаж филтър за газ 1 1/4´´

бр.

62

Д-ка и монтаж манометър технически Ø100, / 0 - 0.025 / МРа

бр.

63

Д-ка и монтаж гъвкава връэка ф 42.4 - 1 1/4"

бр.

64

Д-ка и монтаж кран газов сферичен - 1/2" 0.4 МРа

бр.
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65

Д-ка и монтаж тройник стоманен ф 60.3 - ф 42.4 мм

бр.

66

Д-ка и монтаж редукция стоманен ф 60.3 - ф 42.4 мм

бр.

67

Д-ка и монтаж холендър 2"

бр.

68

Д-ка и монтаж холендър 1 1/4"

бр.

69

Д-ка и монтаж обсадна тръба ф 88.9х2.3 мм L= 1.70m

бр.

70

Д-ка и монтаж обсадна тръба ф 88.9х2.3 мм L=0.35m

бр.

71

Д-ка и монтаж обсадна тръба ф 88.9х2.3 мм L=0.10m

бр.

72

Д-ка и монтаж скоби монтажни эа тръба 2"

бр.

73

Д-ка и монтаж скоби монтажни эа тръба 1 1/4"

бр.

74

Д-ка и монтаж скоби монтажни эа тръба 1/2"

бр.

75

Д-ка и монтаж скоби монтажни эа въздуховод ф 300

бр.

76

Д-ка и монтаж сигнална лента в изкоп на газопровод

77

Д-ка и монтаж тефлонова лента

78

Д-ка и монтаж эащитна лента

79

Изпитване на якост и плътност на газопроводите от PE -HD

V-IV

м
бр.
м
ч.ч

ДИМООТВЕЖДАНЕ

1

Доставка и монтаж на тръба от неръждаема стомана ф 100

м

2

Доставка и монтаж на тръба от неръждаема стомана ф 150

м

3

Тръба димоотвеждаща/гъвкава/ ф300

м

4

Тръба димоотвеждаща/гъвкава/ ф200

м

В

Част проектни работи

1

ЗАСНЕМАНЕ

м2

2

АРХИТЕКТУРА

м2

3

СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

м2

4

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

м2

5

ВиК

м2

6

ОВК

м2

7

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

м2

8

ОЦЕНКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

м2

9

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

м2

10

ПБЗ

м2

11

ПУСО

м2

12

АВТОРСКИ НАДЗОР

м2

ОБЩА СТОЙНОСТ: /А+Б+В/

Дата......................
Подписал:............................
/подпис и печат/
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Образец № 4

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, ………………. г., между:
1 „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, ЕИК:175030371, със седалище и
адрес на управление:гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №125, бл.5, ет.5, Управлявано и
представлявано от: Емануил Райчев - Изпълнителен Директор и Нели Начева – гл.
счетоводител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
И от друга

2................................................................., представлявано от ........................................... с
адрес ..............................................., ЕИК ..........................

3................................................................., представлявано от ........................................... с
адрес ..............................................., ЕИК ..........................

, от друга страна, наричани за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛИ, на основание Решение №
............................... за определяне на изпълнители по открита процедура за сключване на
рамкови споразумения за възлагане на обществени поръчки с предмет
„СТРОИТЕЛСТВО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД,

се сключи настоящото рамково споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ приемат да извършват
строителни и/или монтажни работи съгласно условията и техническите спецификации
на откритата процедура за сключване на рамково споразумение, в недвижими имоти,
собственост от възложителя.
ІI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНКРЕТНИТЕ
ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
МЕХАНИЗЪМ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
2.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя изпълнител на конкретен договор за обществена
поръчка, като:
2.1. отправя писмена покана до всички изпълнители по рамковото споразумение
за всеки договор, който предстои да бъде сключен, към която прилага техническа
спецификация за необходимите за изпълнение дейности;
2.2. определя подходящ срок за представяне на оферти, надхвърлящ определения
в закона минимум и съобразен със спецификата на поканата;
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2.3. Възложителят назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, получени в отговор на писмената му покана по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП;
2.4. Офертите се оценяват от комисията по критерий „оптимално съотношение
качество/цена“ при методиката и показателите, описани в документацията за
провеждане на откритата процедура.
2.5. Класирането на изпълнителите се извършва във възходящ ред, като на първо
място се класира офертата с най-висок брой точки.
2.6. Възложителят избира за изпълнител на договора класирания на първо място
участник. Ако определеният за изпълнител откаже да подпише договора, възложителят
определя за изпълнител втория класиран.
3. При изготвяне на офертите си по повод сключването на конкретен договор за
обществена поръчка, потенциалните изпълнители по рамковото споразумение предлагат
цени на отделните видове работи не по-високи от предложените от тях в откритата
процедура.
4. При изготвяне на офертите си по повод сключването на конкретен договор за
обществена поръчка, за видовете работи, неописани в ценовата оферта, която е част от
документацията на процедурата по сключване на рамково споразумение, изпълнителите
по рамковото споразумение предлагат цени при спазване на следните принципи:
4.1. за видовете работи, неописани в ценовата оферта, но включени в СЕК – цена
по последното издание на СЕК, умножена с „коефициент на печалба”- ..............., видно
от следната формула:
Cтекуща ≤ Cn/сек посл/ * P, където:
Cтекуща – предложена от участника цена за вид работа от възложената дейност;
Cn/сек посл /- цената по последното издание на СЕК;
P - „коефициент на печалба”- представляващ средноаритметичния коефициент на
завишение на цените, предложени от участниците, сключили рамково споразумение,
подадени от тях в процедурата за възлагането му, спрямо цените по СЕК към момента на
провеждане на процедурата по рамковото споразумение, определен по следната
формула:
P = P1+P2+P3, където:
3
P1, P2 и P3 представлява завишението на цените, съдържащи се в предложенията на всеки
един от тримата участници, сключили рамково споразумение, подадени от тях в
процедурата по сключване на рамково споразумение, спрямо цените по СЕК към
момента на провеждане на процедурата по рамково споразумение, изчислено по
формулата:
P1,2,3 = C1
C1/сек

+
начален/

C2 +…… +Cn/начална/,
+ C2/сек началенl+...+Cn/сек начален/

, където:

Cnначална- цената на вид работа, предложена от участника по процедурата по сключване
на рамковото споразумение;
Cn/сек начален/ - цената на вид работа, определена по СЕК към момента на провеждане на
процедурата.
4.2. за видовете работи, невключени в СЕК и неописани в ценовата оферта, която
е част от документацията на процедурата по сключване на рамково споразумение – от
доказана с анализ цена, придружен с три /по възможност/ становища от вносители или
браншови организации, умножена с „коефициент на печалба”(определен в т.4.1.), като
възложителят си запазва правото да предложи доказана по съответния начин по-изгодна
цена, която изпълнителят не може да откаже да приеме.
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5. Плащането на сумите по всеки конкретен договор се извършва по банков път,
като начинът на плащането се уговаря във всеки конкретен договор.
III. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
6. Срокът на действие на рамковото споразумение е три години, считано от датата
на сключването му, като за такава се приема датата, на която е регистрирано в
деловодната система на Възложителя, която се поставя на всички екземпляри на
рамковото споразумение.
IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да провежда процедури и да възлага обществени
поръчки със сходен предмет извън настоящото споразумение и по време на действието
му.
8. В поканите по т. 2.1. от настоящото споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
представя техническа спецификация за необходимите за изпълнение дейности,
включваща минимум:
8.1. задание за проектиране за случаите, в които се иска оферта за извършване на
инженеринг;
8.2. количествена сметка за случаите, в които се иска оферта за извършване на
СМР.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако бъде определен за изпълнител по
конкретен договор, да сключи и изпълни договора за строителство, съобразно
установените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ параметри и собственото си предложение.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
10. Гаранцията за изпълнение се уговаря в размер на 2 % от цената на всеки
конкретен договор за обществена поръчка, сключен въз основа на рамковото
споразумение и следва да се представи от определения за изпълнител по конкретния
договор, преди сключването му. Гаранцията следва да бъде представена в една от
следните форми:
- парична сума, внесена по сметка: IBANBG75STSA93000008964644, BIC:
STSABGSF, Банка ДСК ЕАД
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
12. Настоящото рамково споразумение може да бъде прекратено:
12.1. По взаимно съгласие на всички страни;
12.2. При виновно неизпълнение на задълженията от страна на някой от
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, като възложителят преценява дали прекратява рамковото
споразумение изцяло или прекратява участието на виновния изпълнител в него;
12.3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на дейностите,
предмет на рамковото споразумение, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които
той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, като прекратяването се
извършва с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
12.4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30-дневно писмено предизвестие.
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VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
13. В случай, че рамковото споразумение бъде прекратено по реда на т. 12.1., 12.3 и
12.4 страните не си дължат неустойки.
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
15. Споровете по тълкуването и изпълнението на рамковото споразумение се
решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред.
16. За неуредените в рамковото споразумение въпроси се прилагат Закона за
обществените поръчки, Търговския закон, ЗЗД и други действащи нормативни актове.
Настоящият договор се състави в
Възложителя и един за Изпълнителите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

2 еднообразни екземпляра – един за

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Гл. счетоводител: ..........................
/................................/
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Образец № 5
Проект на договор за строителство

ДОГОВОР
Днес, ………………. г., между:

1 „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, ЕИК:175030371, със
седалище и адрес на управление:гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №125, бл.5,
ет.5, Управлявано и представлявано от: Емануил Райчев-Изпълнителен Директор
и ........................- гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна,
И от друга
2. ................................................................, ЕИК:........................., със седалище и
адрес на управление......................................, представлявано от .............................................. , от друга страна наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание Решение №.................от .......................г. на изпълнителния директор
на “Ученически отдих и спорт” ЕАД за определяне на изпълнител във
..................................................... с предмет: „.......................................................“, в
изпълнение на Рамково споразумение № ............................/...................................г. за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство в недвижими имоти,
използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически отдих и
спорт“ ЕАД,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
строителни и/или монтажни и ремонтни работи съгласно видовете, количествата и
обемите, отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор и
съобразени с условията на рамковото споразумение и офертата на изпълнителя.
ІI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2. Стойността на договора е ................................... ( ......................................... ) лв. без
ДДС,
съгласно
офертата,
ДДС
в
размер
на
..............................
(
................................................................ ) лв. или обща стойност ..............................(
................................................................. ) лв.
3. Стойността по т. 2 включва видовете и количествата ремонтни работи на обекта,
съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия договор и не подлежи
на промяна.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността по т. 2, както следва:
4.1. В 3 дневен срок от подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 70 %
(седемдесет процента) от сумата по т. 2., в размер на ...............лв.
(...................................лв.) без ДДС или сума в размер на ...........................лв.
(.....................лв.) с вкл. ДДС, но не преди представяне на надлежно оформена от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за авансово плащане.
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4.2. В 5 дневен срок от подписване на протокола за окончателно приемане на
извършените СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща останалите 30 % (тридесет процента)
от сумата по т. 2., в размер на ...............лв. (...................................лв.) без ДДС или сума в
размер на ..............................(.....................лв.) с вкл. ДДС, но не преди представяне от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура за окончателно плащане.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършените и актувани СМР,
срещу представени фактури, издадени на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, количественостойностни сметки, актове и протоколи по Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството.
6. Заплащането се извършва в български лева по банков път по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително извършените
СМР на базата на двустранно подписани количествено-стойностни сметки, но не повече
от стойността по т. 2.
8. При възникване на допълнителни или непредвидени в ценовото предложение
количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност, посочена в
т. 2 от настоящия договор, се изготвя констативен протокол, подписан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛ /или упълномощено от него лице/, ИЗПЪЛНИТЕЛ и строителен
надзор и инвеститорски контрол и остойностена заменителна таблица, подписан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛ /или упълномощено от него лице/, ИЗПЪЛНИТЕЛ и инвеститорски
контрол. Стойността в заменителната таблица може да бъде в размер до 10 % от
стойността по т. 2 от договора и да не променя съществено предмета на поръчката.
Остойностяването се извършва на база заявените в офертата елементи на анализната
цена. Единичните цени на материалите се изчисляват по доказуеми фактури от
производител или доставчик.
III. СРОК НА ДОГОВОРА
9. Срокът за изпълнение на договора е .............................................. календарни дни и
започва да тече от датата на подписване на акт обр. 2, за откриване на строителната
площадка.
IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
10.1. Да заплати уговорената по т. 2 от настоящия договор сума при условията,
посочени в т. 4;
10.2. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до обекта по т. 1
10.3. Да съгласува на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заповедната книга на обекта в 5-дневен
срок от подписване на настоящия договор и го уведоми за лицата, които ще извършват
инвеститорски контрол и строителен надзор.
10.4. Да назначи комисия за приемане на окончателно извършените СМР в срок до
10 дни след получаване на искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане на изпълнението по
договора.
10.5. Да приеме извършените СМР с приемо-предавателен протокол.
10.6. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез извършващия строителен
надзор и инвеститорски контрол на обекта, при появили се в гаранционния срок
дефекти.
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по
всяко време по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на
които възникнат:
- Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън обектите,
вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
13.1. Да изпълни СМР, предмет на договора, в срока по т. 9, като организира и
координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрените книжа и в
съответствие с:
 условията на рамковото споразумение, конкретната оферта и приложенията
към нея;
 действащата нормативна уредба в Република България;
 да осигури свой представител за съставяне и подписване на акт обр. 2 за
откриване на строителната площадка;
13.2. Да представи за съгласуване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверена заповедна книга
на обекта в 5-дневен срок от подписване на договора.
13.3. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия,
отговарящи на изискванията на БДС и ISO.
13.4. Да предоставя на извършващия строителен надзор и инвеститорски контрол и
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите
на обектите.
13.5. Да води и съхранява всички необходими актове по изпълнението на работите
на обекта.
13.6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно
допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от извършващия строителен надзор
и инвеститорски контрол на обекта и приемателната комисия.
13.7. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави
протокол за приемане на извършените СМР и да предаде на извършващия строителен
надзор и инвеститорски контрол на обекта всички документи, съставени по време на
строителството.
13.8. Да предаде извършените СМР с приемо-предавателен протокол
13.9. Да осигурява и поддържа за своя сметка цялостно наблюдение, необходимо
осветление и охрана на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието на
обекта и съответните наличности, до предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
13.10.През време на строителството да обезопаси по съответния начин
строителната площадка, включително използваната част от тротоара. След приключване
на строителните работи да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи
площадките от своята механизация в 3 дневен срок след приключване работата на
приемателната комисия.
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема за своя сметка и на своя отговорност
подизпълнители за изпълнение на част от работите, ако е декларирал тяхното участие.
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействието
на подизпълнителите.
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на
обекта, предмет на договора.
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове
работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на
правилата за безопасност и охрана на труда.
18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо по време на
строителството, за да не допусне повреди или разрушения на инженерната
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инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по
изпълнение на договора.
19. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди по предходната
точка, то възстановяването им е за негова сметка.
20. Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да
ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи
заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно
действащите законови разпоредби в Република България.
V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
21. Гаранционните срокове за всички видове СМР и довършителни работи, както и
за вътрешни инсталации са съгласно Закона за устройство на територията, приети с
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
22. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на протокола за
окончателно приемане на извършените СМР.
23. При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез извършващия
строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта
24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка
появилите се в гаранционния срок дефекти в 7 /седем/ дневен срок
от получаване на писменото уведомление.
25. В случай на неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 24,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
отстрани
дефектите за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
26. В случаите по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер,
както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.
27. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от общата стойност на
договора.
28. Документът за гаранцията за изпълнение се представя при подписване на
настоящия договор.
29. В три месечен срок след приключване изпълнението на настоящия договор
гаранцията за изпълнение се освобождава.
30. Върху гаранцията за изпълнение не се дължат лихви.
VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР
31. Извършените СМР се приемат, както следва:
31.1. С акт за скрити работи - работите, подлежащи на закриване , подписан между
извършващия строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
31.2. С протокол - окончателно извършените СМР, подписан между
ВЪЗЛОЖИТЕЛ или упълномощено от него лице, ИЗПЪЛНИТЕЛ и изпълняващия
строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта.
32. На всеки етап от приемането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя
сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако
такива бъдат констатирани.
VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
33. Настоящият договор може да бъде прекратен:
33.1. По взаимно съгласие
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33.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора
с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
33.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране на строително
монтажните работи с повече от 10 календарни дни по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
33.4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на
обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
34. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на т. 33.1. страните не си дължат
неустойки.
35. При прекратяване на договора по реда на т. 33.2 и 33.3, виновната страна
дължи неустойка в размер на 0.2 % на ден, но не повече от 10 % от стойността на
договорените, но неизпълнени СМР.
36. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно просрочи изпълнението на
задълженията си по т. 9, оставащите строителни работи до окончателното завършване на
обекта се разплащат по цени, намалени с 0.2 % неустойка от единичните цени,
предложени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки просрочен ден, но не повече от
10% от стойността та неразплатената сума по договора.
37. В случаи, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно забави изпълнението на
задълженията си по т. 10.5, то срокът на договора се удължава с дните на забавата.
38. При прекратяване на договора по т. 33.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
39. При прекратяване на договора по предходната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и неразплатено строителство, както и цената
на закупените и неизползвани материали за обекта, при положение, че същите са
предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
40. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за
отстраняването им в двоен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от
забавеното отстраняване.
41. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки,
недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото строителство и
неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените
видове работи, вследствие неправилна експлоатация.
IХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
43. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават
доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред.
44. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и
договорите и други действащи нормативни актове.
Приложения:
1. Ценово предложение
2. Техническо предложение
Настоящият договор се състави в 4 еднообразни екземпляра – три за Възложителя и
един за Изпълнителя.
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банкова
сметка
............................,
банков
................................... при “.............................................” , ДДС сметка .................

код

Телефони за контакти:............................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

112

Образец № 6
Проект на договор за инженеринг

ДОГОВОР
№..................................................... г.

Днес, ………………. г., между:

1. 1 „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, ЕИК:175030371, със седалище и
адрес на управление:гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №125, бл.5, ет.5, Управлявано и
представлявано от: Емануил Райчев-Изпълнителен Директор, наричан по-долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
................................................................, представлявано от ............................................... с
адрес ............................................... : с данъчен № ......................, Булстат .......................... ,
от друга страна наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание Решение №.................от .......................г. на изпълнителния директор на
“Ученически отдих и спорт” ЕАД за определяне на изпълнител във
.............................................. с предмет: „.......................................................“, в изпълнение
на Рамково споразумение № ............................/...................................г. за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Строителство в недвижими имоти, използвани за
осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД,
се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши:
Инженеринг, включващ проектиране и изпълнение на строителни и/или монтажни
работи съгласно видовете, количествата и обемите, отразени в Приложение № 1,
неразделна част от настоящия договор и съобразени с условията на рамковото
споразумение и офертата на изпълнителя.
ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА
Чл.2. Пълната договорна стойност е ..........................(.............................) лв. без
ДДС, ДДС ..........................(..................................) лв., общо.....................(.........................)
лв., съгласно предложението и включва:
1. Стойност на проектиране ..........................(.............................) лв. без ДДС,
ДДС ..........................(..................................) лв., общо ..........................(.........................) лв.
2. Стойност на СМР- ..........................(.............................) лв. без ДДС, ДДС
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..........................(..................................) лв., общо ..........................(.........................) лв.
Чл.3. Стойността по чл. 2 включва видовете и количествата строително-монтажни
работи на обекта съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия
договор. Стойността по чл. 2 не подлежи на промяна.
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разплаща извършените работи както следва:
(1) За проектиране
1. ..........% от стойността по чл.2 т.1 при внасяне на проекта за съгласуване в
общината;
2. Останалата част- след издаване на строителното разрешение;
(2) За строителство :
..................................................................................................................
/по начин, който ще бъде уточнен в конкретния договор/

Чл. 5. (1) Количествата са окончателни и не подлежат на промяна от страните.
(2) Приетата офертна стойност, не може да бъде увеличена след
изготвяне и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на работния проект /по реда на т.13 и 14
от том ІІ- Специални технически изисквания и условия/. Рискът от погрешна
предварителна преценка остава за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.6.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършените и
актувани СМР, срещу представяне на фактури, издадени на името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, количествено-стойностни сметки, актове и протоколи по Наредба
№ 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(2) Заплащането се извършва в български лева по банков път по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
действително
извършените СМР на базата на двустранно подписани количествено-стойностни
сметки, но не повече от стойността по чл. 2 ал.(2) от договора.
(4) При възникване на допълнителни или непредвидени в ценовото предложение
количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност, посочена
в чл.2 ал.(2) от настоящия договор, се изготвя констативен протокол, подписан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛ /или упълномощено от него лице/, ИЗПЪЛНИТЕЛ и строителен
надзор и инвеститорски контрол и остойностена заменителна таблица, подписана от
ВЪЗЛОЖИТЕЛ /или упълномощено от него лице/, ИЗПЪЛНИТЕЛ и строителен
надзор и инвеститорски контрол. Стойността в заменителната таблица може да бъде в
размер до 10% от стойността по чл. 2 ал.(2) от договора и да не променя съществено
предмета на поръчката. Остойностяването се извършва на база заявените в офертата
елементи на анализната цена. Единичните цени на материалите се изчисляват по
доказуеми фактури от производител или доставчик.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.7. Срокът за изпълнение на предмета на договора, включително приемане е
както следва:
1. Срокът за изпълнение на проектирането е.................. дни и започва да тече
от датата на издаване на визата за проектиране и приключва с приемане на
съгласувания и одобрен проект от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срокът за изпълнение на строителството е............... дни и започва да тече
от подписване на акт обр.2, за откриване на строителна площадка.
ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да заплати уговорената по чл. 2 от настоящия договор сума, при
условията посочени в чл. 4 и плати дължимите такси;
2. Да определи КОНСУЛТАНТ / фирма оправомощена да извършва
строителен надзор/ на обекта в 7-дневен срок след сключване на договора;
3. Да съдейства за получаване на необходимите разрешения за проектиране
и/или строителство, когато това е необходимо;
4. Да разгледа и се произнесе по представения му от КОНСУЛТАНТА
за одобрение работен проект в 10-дневен срок от внасянето му;
5. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с акт обр.2 в 7дневен срок от издаване на разрешението за строеж;
6. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до обекта по чл.1.
7. Да участва в решаването на споровете между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
КОНСУЛТАНТА;
8. Да назначи комисия за подписване на акт обр.15 в срок до 10 дни след
получаване на искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА;
9. Да
уведомява
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез извършващия
строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта, при появили се в гаранционния
срок дефекти;
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор
по всяко време, по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията и/или
бездействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта,
в резултат на които възникнат:
1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, в и извън
обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на
строителството.
Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да извърши проектирането и СМР, предмет на договора, в срока по чл.7,
като организира и координира цялостния процес на проектиране, одобряване на
строителните книжа и строителството, в съответствие с:
- условията на рамковото споразумение;
- действащата нормативна уредба в Република България;
- правомощията на КОНСУЛТАНТА;
- условията и изискванията на документите за участие;
2. Да отстрани своевременно направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
КОНСУЛТАНТА забележки по проекта.
3. Да осигури свой представител за съставяне и подписване на акт обр.2.
4. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и
изделия, отговарящи на изискванията на БДС, ISO и проекта.
5. Да предоставя на КОНСУЛТАНТА и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност
да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.
6. Да уведомява своевременно КОНСУЛТАНТА за подлежащи на закриване
СМР, като му осигури възможност да ги установи и приеме.
7. Да води и съхранява заповедна книга на обекта - прошнурована,
пронумерована и подписана по съответния начин.
8. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно
допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от КОНСУЛТАНТА на обекта и
приемателната комисия.
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9. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави акт
обр.15 за завършване СМР на обекта при условията на Наредба № 3/31.07.2003 г.
10. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта
/заповедна книга, бетонов дневник, лабораторни документи за изпълнение на бетонови,
заваръчни, армировъчни и др. работи, актове за скрити работи, екзекутивни чертежи,
сертификати за вложени материали и др./ при подписването на акт обр.15.
11. Да охранява обекта /ако и когато това се наложи/ за своя сметка до
предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12. През време на строителството да обезопаси по съответния начин
строителната площадка, включително използваната част от тротоара.
13. След приключване на строителните работи да почисти и извози
строителните отпадъци и да освободи площадката от своята механизация в 3 дневен
срок след приключване работата на приемателната комисия.
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или
непознаване на обекта, предмет на договора.
Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема за своя сметка и на своя
отговорност подизпълнители за изпълнение на част от работите, ако е декларирал
тяхното участие.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или
бездействието на подизпълнителите. Договорите с подизпълнителите не пораждат
никакви права по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички
видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на
правилата за безопасност и охрана на труда.
Чл.14.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо по
време на строителството, да не допусне повреди или разрушения на инженерната
инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по
изпълнение на договора.
(2) В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то
възстановяването им е за негова сметка.
Чл.15. Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи
заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно
действащите разпоредби в Република България.
V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.16.(1) Гаранционните срокове за всички видове СМР и довършителни работи и
инсталации са съгласно Закона за устройство на територията, приети с офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се отразяват в протокол обр.16.
(2) Гаранционните срокове текат от датата на подписване на протокола за
окончателно приемане на извършените СМР.
(2) При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез извършващия
строителен надзор на обекта.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите
се в гаранционния срок дефекти в 7 /седем/ дневен срок от получаването на писменото
уведомление.
(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите по предходната
алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) В случаите по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер
както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.
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Чл.17. (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от общата стойност
стойността на договора.
(2) Документът за гаранцията за изпълнение се представя при подписване
на настоящия договор.
(3) В три месечен срок след приключване на изпълнението на настоящия
договор, гаранцията за изпълнение се освобождава.
(4) Върху гаранцията за изпълнение не се дължат лихви.
VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ
Чл.18. Извършените работи се приемат съгласно Наредба № 3/ 31.07.2003 г., както
следва:
1. Проектиране- с акт обр.1
2. Изпълнените строителни или ремонтни работи - със съответните
актове:
- с акт за скрити работи – работите, подлежащи на закриване, подписан
между извършващия строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- с акт обр.15 в 10 дневен срок от получаване на искането за назначаване
на комисия;
- окончателно приемане на обекта - с акт обр. 16 от Държавна
приемателна комисия.
Чл.19. На всеки етап от приемането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за
своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати
грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, както и да
изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по предмета
на договора.
VІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.20.(1) Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране на работите с
повече от 10 календарни дни по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на
обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика,
с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
VІІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.21. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.20, т.1, страните не си
дължат неустойки.
Чл.22.(1) При прекратяване на договора по реда на чл.20, т.2 и т.3, виновната
страна дължи неустойки в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 10 % от стойността
на договорените, но неизпълнени СМР.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно просрочи изпълнението на
срока по чл.7,т. 2, оставащите строителни работи до окончателното завършване на
обекта се разплащат по цени, намалени с 0.2 % неустойка от единичните цени,
предложени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки просрочен ден.
(3) В случаи, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ виновно забави изпълнението на срока
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по чл.11, т. 9, то срокът на договор се удължава с дните на забавата.
Чл.23.(1) При прекратяване на договора по чл.20, т.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи
неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При прекратяване на договора по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и неразплатено строителство, както и цената на
закупените и неизползвани материали за обекта при положение, че същите са
предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.24. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването
им в двоен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното
отстраняване.
Чл.25. Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки,
недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото строителство и
неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в
изпълнените видове работи, вследствие неправилна експлоатация.
ІХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.27.Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават
доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред.
Чл.29. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията
и договорите и други действащи нормативни актове.
Приложения:
1. Ценово предложение
2. Техническо предложение
Настоящият договор се състави в 4 еднообразни екземпляра- три за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка....................................................
Б.с/ка-..................................................
Б.код-...................................................
Телефон за контакти:...........................
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Образец № 7
Проект на договор за СМР

ДОГОВОР
Днес, ………………. г., между:
1 „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, ЕИК:175030371, със седалище и
адрес на управление:гр.София, бул.“Цариградско шосе“ №125, бл.5, ет.5, Управлявано и
представлявано от: Емануил Райчев - Изпълнителен Директор и ......................... – гл.
счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
И от друга
................................................................, ЕИК:..........................., със седалище и
адрес
на
управление:.............................................................
представлявано
от
..............................................-................................................................ , от друга страна
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
2.

на основание Решение №.................от .......................г. на изпълнителния директор
на “Ученически отдих и спорт” ЕАД за определяне на изпълнител във вътрешен
конкурентен избор с предмет: „.......................................................“, в изпълнение на
Рамково споразумение № ............................/...................................г. за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Строителство в недвижими имоти, използвани за
осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
строителни и/или монтажни и ремонтни работи съгласно видовете, количествата и
обемите, отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор и
съобразени с условията на рамковото споразумение и офертата на изпълнителя.
ІI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2. Стойността на договора е .......................... (.................................. ) лв. без ДДС,
съгласно офертата, ДДС в размер на ............................... (........................................) лв. или
обща стойност .............................. ( ...................................) лв.
3. Стойността по т. 2 включва видовете и количествата ремонтни работи на обекта,
съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия договор и не подлежи
на промяна.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността по т. 2, както следва:
4.1. В 3 дневен срок от подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 70 %
(седемдесет процента) от сумата по т. 2., в размер на ...............лв.
(...................................лв.) без ДДС или сума в размер на ...........................лв.
(.....................лв.) с вкл. ДДС, но не преди представяне на надлежно оформена от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за авансово плащане.
4.2. В 5 дневен срок от подписване на протокола за окончателно приемане на
извършените СМР/Акт Образец 19, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща останалите 30 %
(тридесет процента) от сумата по т. 2., в размер на ...............лв. (...................................лв.)
без ДДС или сума в размер на ..............................(.....................лв.) с вкл. ДДС, но не преди
представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура за окончателно плащане.
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5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършените и актувани СМР,
срещу представени фактури, издадени на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, количественостойностни сметки, актове и протоколи по Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството.
6. Заплащането се извършва в български лева по банков път по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително извършените
СМР на базата на двустранно подписани количествено-стойностни сметки, но не повече
от стойността по т. 2.
8.1. За всички скрити СМР за обекта, възникнали в хода на ремонтните дейности и
свързаните с тях непредвидени разходи, свързани с дейности незаложени в КСС, се
съставя двустранен протокол между страните, в който се отразяват обстоятелствата
около възникването им, след което се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.2. Одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителни СМР се отстраняват от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8.3. Общият обем на разходите, включващ цената по т. 2 и допълнително
възникналите разходи по т. 8.1. от Договора не може да надвишава сумата от
............................ (.................................... ) лв. без ДДС.
8.4. Посочената лимитирана стойност, планирана в бюджета на „Ученически отдих
и спорт“ ЕАД и предвидена за финансиране на подлежащите на изпълнение строително ремонтни работи, предмет на настоящия договор, е крайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
респективно – максимална, пределна стойност. С подписването на настоящия договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши качествено и своевременно допълнително
възложените му дейности, без да надвишава пределната сума, определна в предходната
точка.
8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да откаже извършването на допълнителните
ремонтни дейности.
III. СРОК НА ДОГОВОРА
9.1. Срокът за изпълнение на договора е ............... (..................) календарни дни и
започва да тече от датата на подписване на договора.
9.2. Срокът на договора изтича след изтичането на гаранционния срок.
IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
10.1. Да заплати уговорената по т. 2 от настоящия договор сума при условията,
посочени в т. 4;
10.2. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до обекта по т. 1;
10.3. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще извършват контрол по
изпълнението;
10.4. Да определи компетентентно лице, свой служител за приемане на
окончателно извършените СМР в срок до 5 дни след получаване на искане от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане на изпълнението по договора;
10.5. Да приеме извършените СМР с приемо-предавателен протокол;
10.6. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при появили се в гаранционния
срок дефекти;
10.7. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно
решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа, който са от
неговата компетенция, както и да проведе своевременно всички административни
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процедури, предшестващи и обезпечаващи извършването на дейностите по настоящия
договор.
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
11.1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се
осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, които ще подписват от негово
име протоколите за извършените констатации;
11.2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни и предаде възложената работа в срок
и без отклонения от поръчката;
11.3. Във всеки момент от изпълнението на договора да поиска информация за хода
на изпълнението и да изисква некачествено изпълнените работи да бъдат отстранени или
поправени своевременно, съгласно изискванията на нормативните документи, като
допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.4. Да удържа начислените и предявени неустойки и/или санкции за
неизпълнение от гаранцията за изпълнение или от дължимите плащания;
11.5. Да откаже да приеме доставката и/или извършените работи при установяване
на отклонения от качеството на извършените работи и/или на вложените основни и
спомагателни материали или в случай, че са изпълнени в отклонение от договора.
12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на
които възникнат:
- Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън обектите,
вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
13.1. Да изпълни СМР, предмет на договора, в срока по т. 9, като организира и
координира цялостния процес, съгласно одобрените книжа и в съответствие с:
 условията на рамковото споразумение, конкретната оферта и приложенията
към нея;
 действащата нормативна уредба в Република България;
13.2. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и
строителни изделия, отговарящи на изискванията на БДС и ISO;
13.3. Да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При нанесени щети на
имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава на заплати разходите за
възстановяването му;
13.4. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и упълномощените от него лица
възможност да извършва контрол по изпълнението на СМР на обектите, като изпълнява
мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
13.5. Да води и съхранява всички необходими актове по изпълнението на работите
на обекта;
13.6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно
допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта;
13.7. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави
протокол за приемане на извършените СМР и да предаде всички документи, съставени
по време на строителството;
13.8. Да предаде извършените СМР с приемо-предавателен протокол;
13.9. Да осигурява и поддържа за своя сметка цялостно наблюдение, необходимо
осветление и охрана на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието на
обекта и съответните наличности, до предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
13.10. Да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве на основание
НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и мерките по
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опазването на околната среда - съгласно Закона за опазване на околната среда и
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
13.11. През време на извършване на СМР да обезопаси прилежащите части, в който
се извършват съответните ремонтни работи. След приключване на строителноремонтните работи да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи обекта от
своята механизация в 3 дневен срок, считано от датата на подписване на приемопредавателен протокол.
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
14.1.Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата;
14.2. Да иска от Възложителя приемане на работа, в случай, че е изпълнена точно;
14.3. Да получи уговореното по - горе възнаграждение за изпълнената и приетата
работа.
15. Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи, става
съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За извършената от подизпълнителите работа
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя. При непосочване в офертата на
подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва такива.
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на
обекта, предмет на договора.
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове
работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на
правилата за безопасност и охрана на труда.
18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо по време на
СМР, за да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и
извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.
19. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди по предходната
точка, то възстановяването им е за негова сметка.
20. Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да
ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи
заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно
действащите законови разпоредби в Република България.
V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
21. Гаранционните срокове за всички видове СМР и довършителни работи, както и
за вътрешни инсталации са съгласно Закона за устройство на територията, приети с
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
22. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на протокола за
окончателно приемане на извършените СМР.
23. При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка
появилите се в гаранционния срок дефекти в 7 /седем/ дневен срок от получаване на
писменото уведомление.
25. В случай на неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 24,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
отстрани
дефектите за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
26. В случаите по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер,
както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.
27. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от общата стойност на
договора.
28. Документът за гаранцията за изпълнение се представя при подписване на
настоящия договор.
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29. Гаранцията за изпълнение се освобождава в тримесечен срок след приемане
изпълнението на извършеното СМР, предмет на настоящия договор.
30. Върху гаранцията за изпълнение не се дължат лихви.
VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР
31. При завършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.
31.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането
на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите
задължения по договора.
31.2. В случаите по предходната алинея, когато отклоненията от поръчката или
недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от
следните права по избор:
А) Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да
отстрани недостатъците си;
Б) Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката,
респективно недостатъците на работата;
В) Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или
годност на изработеното;
32. Извършените СМР се приемат, както следва:
32.1. С Протокол за окончателно приемане на извършените СМР /Акт Образец
19/, подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
32.2. С акт за скрити работи – за работите, подлежащи на закриване, подписан
между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
упълномощено от него лице
VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
33. Настоящият договор може да бъде прекратен:
33.1. По взаимно съгласие;
33.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора
с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
33.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране на строително
монтажните работи с повече от 10 календарни дни по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
33.4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на
обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
34. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на т. 33.1. страните не си дължат
неустойки.
35. При прекратяване на договора по реда на т. 33.2 и 33.3, виновната страна
дължи неустойка в размер на 0.2 % на ден, но не повече от 10 % от стойността на
договорените, но неизпълнени СМР.
36. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно просрочи изпълнението на
задълженията си по т. 9, оставащите строителни работи до окончателното завършване на
обекта се разплащат по цени, намалени с 0.2 % неустойка от единичните цени,
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предложени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки просрочен ден, но не повече от
10% от стойността та неразплатената сума по договора.
37. В случаи, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно забави изпълнението на
задълженията си по т. 10.5, то срокът на договора се удължава с дните на забавата.
38. При прекратяване на договора по т. 33.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
39. При прекратяване на договора по предходната точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и неразплатено строителство, както и цената
на закупените и неизползвани материали за обекта, при положение, че същите са
предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
40. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за
отстраняването им в двоен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от
забавеното отстраняване.
41. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки,
недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото строителство и
неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените
видове работи, вследствие неправилна експлоатация.
IХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
43. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават
доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред.
44. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство в Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Банкова сметка ............................, банков код ...................................
при “.............................................” , ДДС сметка .................
Телефони за контакти: ............................
Настоящият договор се състави в 4 еднообразни екземпляра – три за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
3. Ценово предложение на изпълнителя
......................, представляващо
Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор;
4. Техническо предложение на изпълнителя
...................., представляващо
Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„УОС“ ЕАД

....................................:

......................................
/Ем. Райчев - Изп. директор/

....................................
/.........................................../

.......................................
/.................... - Гл. счетоводител/
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