
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А   С М Е Т К А 

№ Наименование на СМР Ед.м. Количество Ед. цени без ДДС 

I ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1 Демонтаж на рулонна винилова настилка. м2 1.00

2 Демонтаж на настилка от винилови плочи. м2 1.00

3 Демонтаж на винилова настилка(ламели). м2 1.00

4 Демонтаж на настилка от мокет на плочи. м2 1.00

5 Демонтаж на рулонна мокетна настилка. м2 1.00

6 Демонтаж на настилка от балатум. м2 1.00

7 Демонтаж на настилка от ламиниран паркет. м2 1.00

8 Демонтаж на настилка от естествен паркет. м2 1.00

9 Разбиване и демонтаж на мраморни плочи. м2 1.00

10 Разбиване и демонтаж на плочи от полиран гранит. м2 1.00

11 Разбиване и демонтаж на настилка от термообработен гранит. м2 1.00

12 Разбиване и демонтаж на настилка/облицовка от гранитогрес/теракот. м2 1.00

13 Демонтаж на облицовка от естествен камък по стълби. м2 1.00

14 Демонтаж на облицовка от гранитогрес по стълби. м2 1.00

„Избор на строителни фирми за изпълнители на СМР за реновиране на офиси на Алианц Банк България АД на 

територията на цялата страна с утвърдени единични цени за СМР за период от две години“.                                            

Количествена сметка и показатели за формиране на комплексна оценка на участници в конкурсна процедура:
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15 Разбиване на подова циментова замазка до 5 см. м2 1.00

16 Разбиване на подова циментова замазка с дебелина от 5 до 10 см. м2 1.00

17 Демонтаж на подпрозоречен плот от полиран гранит с ширина до 20 см. м 1.00

18 Демонтаж на подпрозоречен плот от мрамор с ширина до 20 см. м 1.00

19 Демонтаж на алуминиеви подови лайсни. м 1.00

20 Демонтаж на цокъл от полиран гранит. м 1.00

21 Демонтаж на цокъл от теракот/гранитогрес. м 1.00

22 Демонтаж на дървени/ PVC первази. м 1.00

23 Демонтаж на цокъл от мокет. м 1.00

24 Демонтаж на цокъл от винил. м 1.00

25 Демонтаж на тоалетна чиния и казанче. бр. 1.00

26 Демонтаж на WC седало с вградено казанче и укрепваща конструкция. бр. 1.00

27 Демонтаж на мивка. бр. 1.00

28 Демонтаж на смесител за мивка. бр. 1.00

29 Демонтаж на зидария ИТОНГ 25 см. м3 1.00

30 Демонтаж на зидария ИТОНГ 12.5 см. м3 1.00

31 Демонтаж на тухлен зид до 25 см. (с мазилка). м3 1.00

32 Демонтаж на тухлен зид до 16 см. (с мазилка). м3 1.00

33 Демонтаж на тухлен зид до 12 см. (с мазилка). м3 1.00

34 Разбиване на бетон. м3 1.00

35 Разбиване на стоманобетон. м3 1.00

36 Просичане на отвори в стени от  тухлена зидария с деб. до 80 см. м3 1.00

37 Просичане на отвори в стени от  ИТОНГ с деб. до 25 см. м3 1.00

38 Демонтаж на облицовка от масивен естествен камък по стени. м2 1.00

39 Демонтаж на дървена ламперия по стени. м2 1.00

40 Демонтаж на облицовка от ПДЧ. м2 1.00

41 Демонтаж на плот от ПДЧ замонолитен за стена или колони. м2 1.00

42 Демонтаж на щендерна стена от гипсокартон с дебелина до 7 см. м2 1.00
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43 Демонтаж на щендерна стена от гипсокартон с дебелина до 10 см. м2 1.00

44 Демонтаж на щендерна стена от гипсокартон с дебелина до 12.5 см. м2 1.00

45 Демонтаж на щендерна стена от гипсокартон с дебелина до 15 см. м2 1.00

46 Демонтаж на предстенна обшивка от гипсокартон- еднопластов. м2 1.00

47 Демонтаж на предстенна обшивка от гипсокартон- двупластов. м2 1.00

48 Демонтаж на гипсокартон и носеща конструкция по вътрешни колони. м2 1.00

49 Демонтаж на куфар от гипсокартон. м2 1.00

50 Демонтаж на куфар от фаянс върху гипсокартонова основа. м2 1.00

51 Демонтаж на радиатор алуминиев до 16 ребра (вкл. конзоли). бр. 1.00

52 Демонтаж на радиатор чугунен до 12 ребра (вкл. конзоли). бр. 1.00

53 Демонтаж на фаянсова облицовка по стени. м2 1.00

54 Очукване на вароциментова мазилка под фаянсова облицовка. м2 1.00

55

Демонтаж на пана от растерен окачен таван Армстронг със запазване на 

конструкцията. м2 1.00

56 Демонтаж на таван Хънтър Дъглас. м2 1.00

57 Демонтаж на окачен таван от гипсокартон (вкл. щендерна конструкция). м2 1.00

58 Демонтаж на рабицов таван. м2 1.00

59 Демонтаж на луминисцентни осветителни тела 60/60 от окачен таван. бр. 1.00

60 Демонтаж на висящи осветителни тела от окачен таван. бр. 1.00

61 Демонтаж на осветителни тела тип "Луна" от окачен таван. бр. 1.00

62 Демонтаж на евакуационни осветителни тела от окачен таван. бр. 1.00

63 Демонтаж на вентилационни решетки в окачен таван. бр. 1.00

64

Демонтаж на входна въртяща се врата, вкл. кабина с радиус до 3 м., вкл. 

рамка и укрепващи елементи. бр. 1.00

65 Демонтаж на вътрешни еднокрили  врати MDF (вкл. рамка). бр. 1.00

66

Демонтаж на вътрешни еднокрили  врати (дограма PVC, алуминий вкл. 

рамка). бр. 1.00

67 Демонтаж на вътрешна бронирана врата (вкл. рамка). бр. 1.00

68 Демонтаж на бронирано стъкло с рамка. м2 1.00

69 Демонтаж на фасадна алуминиева/PVC дограма. м2 1.00

70 Демонтаж на дървена дограма. м2 1.00

71 Демонтаж нa вътрешна алуминиева/PVC дограма. м2 1.00

72 Демонтаж на стъклопакети със запазване на дограмата. м2 1.00

73 Демонтаж на закалени вътрешни стъклени прегради с дебелина до 10 мм. м2 1.00
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74 Демонтаж на щори от текстил. м2 1.00

75 Демонтаж на щори ламелни. м2 1.00

76 Демонтаж на ЕТАЛБОНД по фасада. м2 1.00

77 Демонтаж на покривна хидроизолация, 2 пласта. м2 1.00

78 Демонтаж поли по покрив. м 1.00

79 Демонтаж  шапки по покрив. м 1.00

80 Демонтаж на водосточни тръби и улуци. м 1.00

81 Почистване на покрив за полагане на изолация. м2 1.00

82 Пренасяне ръчно и натоварване на строителни отпадъци. м3 1.00

83

Превоз на материали и разтоварване на склад(мебели, оборудване и др. 

собственост на Възложителя) в рамките на населеното място. курс 1.00

84

Извозване на строителни отпадъци с камион и разтоварване на 

сметище, с разстояние в едната посока(включително такса депониране).

84.1 до 10 км. м3 1.00

84.2 до 15 км. м3 1.00

84.3 до 20 км. м3 1.00

84.4 до 25 км. м3 1.00

II ЗИДАРСКИ РАБОТИ

1 Обзиждане отвори в стени с деб. до 80см с  газобетонови блокчета. м3 1.00

2 Обзиждане отвори в стени с деб. до 30 см с.  плътни керамични тухли м3 1.00

3 Обзиждане отвори в стени с деб. до 30 см. с  решетъчни керамични тухли м3 1.00

4 Изпълнение на стена с газобетон 20 см. м3 1.00

5 Изпълнение на зидария от ИТОНГ 25см. м3 1.00

6 Изпълнение на зидария от ИТОНГ 12,5 см. м2 1.00

7 Изпълнение на зидария с тухли  25 см. м3 1.00

8 Изпълнение на зидария с тухли 16 см. м3 1.00

9 Изпълнение на зидария с тухли  12 см. м2 1.00

10 Доставка и монтаж на армировка ф6,5-ф10. кг 1.00

11 Направа и разваляне на кофраж. м2 1.00

12 Доставка и полагане на бетон В20. м3 1.00

III ВЪТРЕШНИ НАСТИЛКИ
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1 Доставка и полагане на шприц под циментова замазка. м2 1.00

2 Доставка и полагане на армирана циментова замазка до 3 см. м2 1.00

3 Доставка и полагане на армирана циментова замазка до 8 см. м2 1.00

4 Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка с деб. до 5 см. м2 1.00

5

Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка с деб. от 5 до 10 

см. м2 1.00

6

Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка с деб. до 5 см. 

по стъпала. м2 1.00

7

Технически под с h=15см.мин.,без покритие, плоскости от ПДЧ до 40 мм., 

каширани отдолу с алуминиево фолио, растер - 60/60см, за 

самостоятелни офиси, зали за срещи м2 1.00

8

Технически под с h=15см. мин., плоскости от калциев сулфат, с покритие 

от  PVC, каширани отдолу с алуминиево фолио, растер - 60/60см, за 

сървърни помещения м2 1.00

9 Доставка и полагане на топлоизолация от ХPS по под 4 см. м2 1.00

10 Грундиране на под- бетон контакт. м2 1.00

11 Доставка и полагане на саморазливна замазка. м2 1.00

12

Доставка и монтаж на настилка от винил:                                                         

- клас на високоустойчивост 42-43 (аналогично на настилките в каталога 

на Forbo Allura).                                                                                                - 

Цвят "Светъл декор'' 

- винил на плочи с размери 50/50см, с дебелина на материала 2.5см.

- цвят 62488 - "white sand", от каталога на Forbo Allura. Подреждането на 

виниловите плочи се извършва плътно една до друга без специално 

топло фугиране. м2 1.00

13

Доставка и монтаж настилка от ламели винил:                                            - 

клас на високоустойчивост 42-43 (аналогично на настилките в каталога на 

Forbo Allura).                                                                                    -Цвят 

"Дървесен декор"

 - винил на планки с размери 120/20см, с дебелина на материала 2.5см.

 - цвят 60376 - "chocolate collage oak", от каталога на Forbo Allura. м2 1.00

14

Доставка и монтаж цокъл от винил- цвят 62488 - "white sand", от каталога 

на Forbo Allura. мл 1.00
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15

Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес с цена на плочите до 25 

лв./кв.м. без ДДС, включително фугиране. м2 1.00

16 Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес. м 1.00

17

Доставка и монтаж на настилка от теракот с цена на плочите до 20 

лв./кв.м без ДДС, включително фугиране. м2 1.00

18 Доставка и монтаж на цокъл от теракот. м 1.00

19 Доставка и монтаж на настилка от полиран гранит. м2 1.00

20 Доставка и монтаж на цокъл от полиран гранит. м 1.00

21 Доставка и монтаж на облицовка по стъпала от полиран гранит. м2 1.00

22 Доставка и монтаж цокъл от полиран гранит по стъпала. мл 1.00

23

Доставка и монтаж на облицовка по стъпала от гранитогрес, включително 

фугиране с цена на плочите до 25 лв./кв.м. м2 1.00

24 Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес по стъпала. м 1.00

25 Доставка и монтаж на настилка от термообработен гранит. м2 1.00

26

Доставка и монтаж на двоен под 50 см., с ПВЦ или ламинирано покритие с 

товароносимост до 500 кг/м². м2 1.00

27

Доставка и монтаж на двоен под 30 см.,с ПВЦ или ламинирано покритие с 

товароносимост 500 кг/м². м2 1.00

28 Доставка и монтаж на первази от меко PVC за монтаж на лепене. м 1.00

29 Доставка и монтаж на цокъл от мокет с ширина до 10 см. м 1.00

30

Доставка и монтаж на первази от PVC профили с клипсове, външни ъгли, 

вътрешни ъгли, наставки, тапи. м 1.00

31

Монтаж на МДФ подов перваз на пръчки по 2.5 м. посочен от 

Възложителя (цена за л.м. монтаж) м 1.00

32 Доставка и монтаж лайсни - хром-мат  за преход настилки. м 1.00

33

Доставка и монтаж на преходна лайсна /права/ инокс, месинг за преход 

настилки. м 1.00

IV ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ

1

Доставка и монтаж на фаянсова облицовка по стени с цена на плочките 

до 20 лв./кв.м. без ДДС, включително фугиране. м2 1.00

2

Доставка и монтаж ъглови профили за външни ъгли при фаянсова 

облицовка. мл 1.00

3

Доставка и монтаж на обшивка по стени и тавани с фурнировани MDF 

плоскости. м2 1.00
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4 Доставка и монтаж на облицовка от естествен камък /варовик/. м2 1.00

5 Доставка и монтаж на облицовка от естествен камък /варовик, масив/ м2 1.00

V СУХО СТРОИТЕЛСТВО

1

Направа на куфар от гипсокартон 12.5 мм. (на един пласт без вата) 

включително щендерна конструкция. м2 1.00

2
Обличане на колони до 50/50 см с гипсокартон на конструкция, без вата.

м2 1.00

3

Направа на конструкция за понижение в ниво до 500 мм. в таванна 

конструкция(скок ниво) вкл. обшивка от гипсокартон 12.5 мм
м2 1.00

4

Направа на предстенна обшивка на стени с гипсокартон 12.5 мм. без вата 

на конструкция. м2 1.00

5

Направа на предстенна обшивка на стени с гипсокартон  12.5мм  без вата 

и конструкция (лепене). м2 1.00

6

Направа на двуслойна предстенна обшивка на стени с гипсокартон 12.5 

мм. без вата на конструкция. м2 1.00

7

Направа на предстенна обшивка на стени с гипсокартон 12.5 мм с вата 

14кг/м³ на  конструкция. м2 1.00

8

Направа на двуслойна предстенна обшивка на стени с гипсокартон 12.5 

мм с вата 14кг/м³ на  конструкция. м2 1.00

9

Направа на предстенна обшивка на стени с гипсокартон 12.5 мм с вата 

35кг/м³ на  конструкция. м2 1.00

10

Направа на двуслойна предстенна обшивка на стени с гипсокартон 12.5 

мм с вата 35кг/м³ на  конструкция. м2 1.00

11

Направа на предстенна обшивка на стени с водоустойчив гипсокартон 

12.5 мм с вата 14кг/м³ на  конструкция. м2 1.00

12

Направа на предстенна обшивка на стени с пожароустойчив гипсокартон 

12.5 мм. без вата на  конструкция. м2 1.00

13

Направа на двуслойна предстенна обшивка на стени с пожароустойчив 

гипсокартон 12.5 мм. без вата на  конструкция. 1.00

14

Направа на предстенна обшивка на стени с пожароустойчив гипсокартон 

12.5 мм. с вата 50 кг/м³ на  конструкция. м2 1.00

15

Направа на двуслойна предстенна обшивка на стени с пожароустойчив 

гипсокартон 12.5 мм. с вата 50 кг/м³ на  конструкция. м2 1.00
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16

Направа на стена от гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 7 см. (без вата) с 

доставка и монтаж ( цената е с общо два пласта гипскартон). м2 1.00

17

Направа на стена от гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 10 см. (без вата) с 

доставка и монтаж ( цената е с общо два пласта гипскартон). м2 1.00

18

Направа на стена от гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 12.5 см. (без вата) 

доставка и монтаж ( цената е с общо два пласта гипскартон). м2 1.00

19

Направа на стена от гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 15 см. (без вата) 

доставка и монтаж (цената е за общо четири пласта гипсокартон, 

двуслойно и от двете страни). м2 1.00

20

Направа на стена от гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 10 см. с вата 14 

кг/м³ доставка и монтаж ( цената е с общо два пласта гипскартон). м2 1.00

21

Направа на стена от гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 10 см. с вата 35 

кг/м³ доставка и монтаж ( цената е с общо два пласта гипскартон). м2 1.00

22

Направа на стена от гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 15 см. с вата 35 

кг/м³ доставка и монтаж ( цената е за общо четири пласта гипсокартон, 

двуслойно и от двете страни). м2 1.00

23

Направа на стена от гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 15 см. с вата 50 

кг/м³ доставка и монтаж ( цената е за общо четири пласта гипсокартон, 

двуслойно и от двете страни). м2 1.00

24

Направа на стена от пожароустойчив гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 10 

см., доставка и монтаж (цената е с общо два пласта гипскартон). м2 1.00

25

Направа на стена от пожароустойчив гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 15 

см., доставка и монтаж (цената е за общо четири пласта гипсокартон, 

двуслойно и от двете страни). м2 1.00

26

Направа на стена от пожароустойчив гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 10 

см. с вата 14 кг/м³, доставка и монтаж (цената е за общо два пласта 

гипсокартон). м2 1.00

27

Направа на стена от пожароустойчив гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 10 

см. с вата 35 кг/м³, доставка и монтаж (цената е за общо два пласта 

гипсокартон). м2 1.00
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28

Направа на стена от пожароустойчив гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 15 

см. с вата 35 кг/м³, доставка и монтаж (цената е за общо четири пласта 

гипсокартон, двуслойно и от двете страни).
м2 1.00

29

Направа на стена от пожароустойчив гипсокартон 12.5 мм. с дебелина 15 

см. с вата 50 кг/м³, доставка и монтаж (цената е за общо четири пласта 

гипсокартон, двуслойно и от двете страни). м2 1.00

30

Доставка и монтаж на преградна  щендерна стена тип "Кнауф", с 

деб.23см, двуслойна обшивка с обикновен  гипсокартон, GKB, двойна 

конструкция, вкл.мин.вата м2 1.00

31

Преградни бронирани щендерни стени с деб. 18см, вкл. всички 

подготвителни работи и материали до етап боядисване, изпълнени 

двустанно 3х12.5мм GKB или аналогичен  (вкл. 8 см вата 15/кг/м3 и всички 

съпътстващи детайли за външни/вътрешни ъгли и ленти по фугите и 

преходите с други материали) Knauf Security Wall W118 RC3 1.00

32

Вътрешни преградни бронирани щендерни стени с деб. 12,5см, вкл. 

всички подготвителни работи и материали до етап боядисване, изпълнени 

двустанно 3х12.5мм GKB или аналогичен  (вкл. 8 см вата 15/кг/м3 и всички 

съпътстващи детайли за външни/вътрешни ъгли и ленти по фугите и 

преходите с други материали) Knauf Security Wall W161 RC3 1.00

33

Добавка на допълнителен пласт гипсокартон 12.5 мм. към съществуваща 

предстенна обшивка. м2 1.00

34

Добавка на допълнителен пласт пожароустойчив гипсокартон 12.5 мм. 

към съществуваща предстенна обшивка. м2 1.00

35

Направа на метална подсилваща конструкция в щендерна стена от 

гипсокартон със заварена мрежа от армирана стомана d=14мм и заварен 

стоманен лист с дебелина 4мм, включително грундиране с 

антикорозионно покритие, включително укрепващи елементи за 

анкериране към стоманобетон(дюбели  "HILTI" M10x120) или към тухлени 

зидарии (химически дюбели серия HIT-HY20). кг 1.00

36

Доставка и монтаж на гладък окачен таван от гипсокартон включително 

укрепваща конструкция. м2 1.00

37

Доставка и монтаж на гладък окачен таван от пожароустойчив  

гипсокартон включително укрепваща конструкция. м2 1.00

9



38

 Доставка и монтаж на растерен окачен таван Армстронг, включително 

укрепваща конструкция.  м2 1.00

39

 Доставка и монтаж на пана за растерен окачен таван Армстронг  при 

съшествуваща конструкция. м2 1.00

40

Доставка и монтаж на усилени профили в обшивки за монтаж на монитори 

и презантационни панели  UA 50. м 1.00

41

Доставка и монтаж на усилени профили в обшивки за монтаж на дограми 

и метални врати UA 75. м 1.00

42

Доставка и монтаж на ревизионен отвор от гипсокартон с механизъм, за 

вграждане в тавани и стени от гипсокартон с размери 40/40 см. бр. 1.00

43

Доставка и монтаж на ревизионен отвор от гипсокартон с механизъм, за 

вграждане в тавани и стени от гипсокартон с размери 60/60 см.
бр. 1.00

44 Обръщане страници отвори с влагоустойчив  гипсокартон, GKBI м 1.00

45 Обръщане страници отвори с пожароустойчив  гипсокартон, GKF м 1.00

46

Обръщане с обикновен гипсокартон около прозорци и врати с ширина до 

20 см. м 1.00

47

Доставка и монтаж на ъглопротекторни профили за 

гипсокартон.(ръбоохранители) м 1.00

48

Допълнителна обработка на вътрешни ъгли между стени посредством 

технологията за обработка  на  Knauf или USG.
м 1.00

49

Допълнителна обработка на вътрешни ъгли между стени и таван 

посредством технологията за обработка  на  Knauf или USG. м 1.00

50

Прорязване на отвори в гладък таван за подготовка за монтаж на LED 

панели с размери 60/60 см. бр. 1.00

51

Прорязване на кръгли отвори с диаметър до 200 мм. в гладък таван за 

подготовка за монтаж на кръгли осветители тип "Луна. бр. 1.00

52

Прорязване на отвори в гладък таван за подготовка за монтаж на 

вентилационни решетки. бр. 1.00

53

Прорязване и оформяне на ивица с шир. до 40 см. в готов окачен таван от 

гипсокартон за подготовка за монтаж на декоративен MDF елемент. м 1.00
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Прорязване и оформяне на ивица с шир. до 40 см. в готов окачен таван от 

гипсокартон с укрепващи профили (до 25 кг/л.м.) за подготовка за монтаж 

в таванна конструкция на декоративен MDF елемент. м 1.00

VI ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ, БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

1

Извършване на частична поправка в таван или стена от гипсокартон с 

периметър до 50 см. с изкърпване и възстановяване на компрометирания 

участък вкл. боядисване бр. 1.00

2

Частично изкърпване и възстановяване на  стени, след демонтаж на 

вътрешна дограма и съществуващи стени. м2 1.00

3

Изкърпване и възстановяване на  страници, отвори на прозорци и врати 

след демонтажа им. мл 1.00

4 Полагане на вароциментова мазилка по стени за основа на фаянс. м2 1.00

5 Шприц по газобетон. м2 1.00

6 Гипсова мазилка. м2 1.00

7 Гипсова шпакловка. м2 1.00

8 Обръщане с гипс около прозорци и врати до 20 см. м 1.00

9 Шпакловка  с теракол. м2 1.00

10

Изпълнение на фина шпакловка по стени и тавани включително 

шлайфане до постигане на перфектна повърхност за полагане на латекс. м2 1.00

11

Изпълнение на фина шпакловка по кръгла колона с диаметър до 50 см. до 

постигане на перфектна повърхност за полагане на латекс. м 1.00

12 Боядисване с латекс бял  трикратно +  грунд. м2 1.00

13 Боядисване с латекс бял  двукратно + грунд. м2 1.00

14 Боядисване с латекс бял еднократно (освежаване). м2 1.00

15 Боядисване с латекс цветен по RAL  трикратно +  грунд. м2 1.00

16 Боядисване с латекс цветен по RAL  двукратно + грунд. м2 1.00

17 Боядисване на тръби с бл.боя,включително грунд. м 1.00

18 Боядисване на метални повърхности с бл.боя, включително грунд. м2 1.00

VII ФАСАДИ

1 Почистване гранит по фасада и префугиране. м2 1.00

2 Изкърпване с външна вароциментова мазилка. м2 1.00

3 Изкърпване и възстановяване на  фасадни стени с гладка мазилка. м2 1.00
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4

Измазване и шпакловка с мрежа по фасада и подготовка за боядисване с 

фасадна боя
м2

1.00

5 Боядисване с фасадна боя включително грундиране. м2 1.00

6 Цветно трикратно фасадно боядисване. м2 1.00

7 Шпакловка на циментова основа.  м2 1.00

8

Доставка и полагане на топлоизолация от EPS по стени  5 см., 

включително стъклофибърна мрежа и шпакловка.
м2

1.00

9 Полагане на минерална мазилка по стени. м2 1.00

10 Полагане на пръскана мазилка по стени. м2 1.00

11 Монтаж и демонтаж на скеле. м2 1.00

12 Монтаж и демонтаж на модулно подвижно скеле. бр. 1.00

13

Доставка и монтаж на ЕТАЛБОНД за обличане на фасада с цвят по RAL 

от Възложителя.
м2

1.00

14

Доставка и монтаж на облицовка от композитни панели тип "Еталбонд" по 

страници отвори фасада с шир. до 30см мл 1.00

15

Изкърпване и възстановяване на топлоизолация от експандиран 

пенополистерол EPS с деб.3см по страници отвори на прозорци по 

фасада мл 1.00

16

Изкърпване и възстановяване на PVC мрежа за армиране и шпакловка в/у 

топлоизолация м2 1.00

17 Доставка и монтаж ъглопротекторни профили за външни мазилки мл 1.00

VIII ПОКРИВИ

1 Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина. м 1.00

2 Доставка и монтаж на водосточни тръби пластмасови. м 1.00

3 Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина. м 1.00

4 Доставка и монтаж на улуци пластмасови. м 1.00

5 Доставка и монтаж на казанчета от поцинкована ламарина. бр. 1.00

6 Доставка и монтаж на казанчета пластмасови. бр. 1.00

7 Доставка и монтаж на барбакан до ф120. бр. 1.00

8 Доставка и монтаж на битумна хидроизолация (един пласт). м2 1.00

9
Доставка и монтаж нови поли  ширина до 30 см от поцинкована ламарина. м

1.00
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10 Доставка и монтаж на пародренаж. м2 1.00

11

Доставка и монтаж на хидроизолация два пласта воалит втория с посипка 

4,5 кг./м².
м2

1.00

12

Доставка и монтаж на хидроизолация един пласт воалит  с посипка 4,5 

кг./м².
м2

1.00

13

Доставка и монтаж на основа от водоустойчив шперплат за шапки на борд 

д=2,1 см.
м

1.00

14 Доставка и монтаж на шапки от поцинкована ламарина по борд. м 1.00

15 Демонтаж и монтаж на керемиди по покривен скат. м2 1.00

16 Доставка и монтаж на нови керемеди по покривен скат. бр. 1.00

17 Ремонт на подкеремидена изолация от воалит. м2 1.00

18 Доставка и монтаж на нова подкеремидена мембрана. м2 1.00

19 Попълване на фуги с полиуретанова паста. м2 1.00

20 Възстановяване и облицоване на комин по покривна конструкция. м2 1.00

21 Доставка и монтаж на поцинкована улама по комин. бр. 1.00

22

Демонтаж, възстановяване и монтаж на капаци по било на керемидена 

покривна конструкция.
м2

1.00

23 Почистване на улуци. м 1.00

24 Качване на строителни материали(ръчно) за ремонт на покрив. м3 1.00

25

Почистване на покрив и сваляне на строителни отпадъци включително 

депониране.
м3

1.00

IX ДОГРАМА

1

Доставка и монтаж на стъклопакет до 24 мм за съществуваща дограма с 

високоемисионно бяло К-стъкло, с подмяна на стъклодържателите. м2 1.00

2

Доставка и монтаж на стъклопакет 32 мм за съществуваща дограма, троен 

стъклопакет (високоемисионно, бяло, К-стъкло), с аргон и подмяна на 

стъклодържателите. м2 1.00

3

Доставка и монтаж на вътрешно витринно стъкло с дебелина до 10 мм. за 

обособяване на вътрешни помещения, включително профили за 

укрепване и присъединяване към под и таван, включително алуминиева 

рамка с цвят по RAL зададен от възложителя м2 1.00
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4

Доставка и монтаж на вътрешна врата от витринно стъкло с дебелина 10 

мм. с размери до 90/200 см., включително подов автомат, панти, дръжки 

брава с патрон(обков).

бр. 1.00

5

Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост, с 

плъзгане, със стъклопакет 24 мм-  6+6 мм К стъкло. м2 1.00

6

Доставка и монтаж PVC дограма 5 камерна със стъклопакет 24 мм-  4+4 

мм К стъкло. м2 1.00

7 Външно подмазване на страници около дограма. м 1.00

8 Вътрешно обръщане с гипсокартон на страници около дограмата. м 1.00

9

Полагане на гипсова шпакловка и монтаж ръбоохранители по страници 

около дограма. м 1.00

10 Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни PVC дъски. м 1.00

11

Доставка и монтаж на фасадна алуминиева дограма със стъклопакет, с К 

стъкло, с прекъснат термомост и с цвят по RAL от Възложителя, 

фолирана с матирано фолио с предвиден отвор до 60/70 см. за вграждане 

на Банкомат, с предвиден отвор за входна врата и входна врата с 

размери до 220/100 см. с автомат за самозатваряне, стопер, брава с 

едноточково заключване и затваряне отвън с пасивна топка. м2 1.00

12

Доставка и монтаж на фасадна алуминиева дограма със стъклопакет, с К 

стъкло, с прекъснат термомост и с цвят по RAL от Възложителя, 

фолирана с матирано фолио без отварями сектори и без предвидени 

отвори с растер зададен от Възложителя. м2 1.00

13

Доставка и монтаж на фасадна алуминиева дограма  с прекъснат 

термомост със стъклопакет с К стъкло с цвят по RAL от Възложителя с 

50% отваряемост. м2 1.00

14

Доставка и монтаж на фасадна алуминиева дограма  с прекъснат 

термомост със стъклопакет с К стъкло, бяла с 50% отваряемост. 
м2 1.00

15

Доставка и монтаж на фасадна PVC дограма със стъклопакет с К стъкло, 

бяла с 50% отваряемост.
м2 1.00

14



16

Доставка и монтаж на алуминиева  студена  врата с цвят по RAL от 

Възложителя с пълнеж ПДЧ до 80 см. бр. 1.00

17

Доставка и монтаж на алуминиева  студена  врата бяла,  с пълнеж ПДЧ до 

80 см. бр. 1.00

18

Доставка и монтаж на алуминиева дограма неотваряема студена  с цвят 

по RAL от Възложителя  с пълнеж пълнеж ПДЧ до 80 см м2 1.00

19

Доставка и монтаж на алуминиева дограма неотваряема студена, бяла, с 

пълнеж пълнеж ПДЧ до 80 см. м2 1.00

21

Доставка и монтаж на охранителна ролетна решетка, ажурна, цвят бял, с 

автоматично ел.задвижване и мин. 2 бр. дистанционни. м2 1.00

22

Доставка и монтаж на входна витрина с габаритен размер до 300х300 см, 

с една еднокрила врата 100х240 см., с два странични фикса и надстройка, 

изцяло изпълнени с витринно стъкло 10 мм, с вкопан автомат и с долна 

ТП шина, със заключване в пода и с права тръбна неръждаема 

дръжка(вертикална) до 180 см.
м2 1.00

23

Доставка и монтаж на вътрешна метална врата с размери до 90/200 см. за 

касово помещение, пожароустойчива ГПУ min 30 мин. включително рамка, 

брава с пасивна топка от външната страна, автомат за плавно затваряне 

и трансферна решетка и пълнеж от минерална вата. бр. 1.00

8

Доставка и монтаж на метална врата с размери 100/210см за касово 

помещение, пожароустойчива, ГПУ min 30мин., включително рамка с 

брава с пасивна топка вън и вътре, автомат за самозатваряне, 

трансферна решетка  и стопер с пълнеж от минерална вата. бр. 1.00

24

Доставка и монтаж на черна каса за врата 
 
покрита с антикорозионен 

грунд от профил 40/40/2.
м 1.00

25

Доставка и монтаж на метална врата с размери до 90/210см, 

пожароустойчива ГПУ min 30мин., с пасивна топка вън и вътре, с трансф. 

решетки, автомат за самозатваряне  и стопер, пълнеж от минерална вата 

и с цвят по RAL от Възложителя. бр. 1.00

26

Доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с размери до 90/210см, лак-

мат, с пасивна топка вън и вътре,  автомат за самозатваряне  и стопер с 

цвят по RAL от Възложителя. бр. 1.00
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27

Доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с размери до 100/210см, лак-

мат, със секретно заключване  вън и вътре,  автомат за самозатваряне  и 

стопер, с трансф. Решетка с цвят по RAL от Възложителя. бр. 1.00

28

Доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с размери до 100/210см, лак-

мат, с контрол за достъп,   с пасивна топка вън и вътре,  автомат за 

самозатваряне  и стопер, с трансф. решетка с цвят по RAL от 

Възложителя. бр. 1.00

X ДРУГИ

1

Доставка и монтаж на професионална вградена изтривалка с размери до 

120/70см , вкл. рамка от алум. профили, мек пълнеж бр. 1.00

2

Доставка и монтаж на професионална вградена изтривалка 150/100см , 

вкл. рамка от алум. профили, мек пълнеж бр.

3

Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни плотове от технически 

камък с дебелина до 2.5 см. мл 1.00

4

Оформяне легло за вкопаване на вградена изтривалка до 150/100см, 

дълб. 3см бр. 1.00

5

Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка от два слоя по 4.5 

см., включително обработка на фуги
м2

1.00

6 Рязане на асфалт до 10см м 1.00

7
Рязане на асфалт над 10см м

1.00

8 Разваляне и възстановяване на бетонова настилка до 20 см м2 1.00

9
Разваляне и възстановяване на бетонова настилка над 20 см м3

1.00

10 Рязане на бетонова настилка до 10см м 1.00

11 Разваляне и възстановяване на тротоарни плочи, с доставка м2 1.00

12 Разваляне и възстановяване на бордюри 50/15/25, с доставка м 1.00

13 Застилане подове с ПЕ фолио м2 1.00

14 Предпазване дограма с ПЕ фолио м2 1.00
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15

Основно почистване на обекта след приключване на СМР, подове, 

мебели, врати, витрини и др. до подготовка за експлоатация. м2 1.00

XI ЧАСТ ЕЛЕКТРО

1

Дeмонтаж на съществуващата ел. Инсталация- табла, съоръжения, 

окабеляване – комплект бр. 1.00

2

Доставка и монтаж на Входен разединител 3P 63A с ръчно задействане, с 

възможност за заключване в изключено положение бр. 1.00

Захранващи линии

1 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 5х25мм² м 1.00

2 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 5х16мм² м 1.00

3 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 5х10мм² м 1.00

4 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 5х6мм² м 1.00

5 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 5х4мм² м 1.00

6 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 5х2,5мм² м 1.00

7 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 5х1,5мм² м 1.00

8 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 4х25мм² м 1.00

9 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 4х16мм² м 1.00

10 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 4х10мм² м 1.00

11 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 3х10мм² м 1.00

12 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 3х6мм² м 1.00

13 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 3х4мм² м 1.00

14 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 3х2,5мм² м 1.00

15 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 3х1,5мм² м 1.00

16 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 3х1,0мм² м 1.00

17 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 2х1,0мм² м 1.00

18 Доставка и монтаж на кабелни скари 500/60, комплект монтажни елементи м 1.00

19

Доставка и монтаж на кабелни скари 500/60, с разделител, комплект 

монтажни елементи м 1.00

20 Доставка и монтаж на кабелни скари 300/60, комплект монтажни елементи м 1.00

21

Доставка и монтаж на кабелни скари 300/60, с разделител, комплект 

монтажни елементи м 1.00

22 Доставка и монтаж на кабелни скари 200/60, комплект монтажни елементи м 1.00

Табла
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23

Доставка и монтаж на кабелни скари 200/60, с разделител, комплект 

монтажни елементи м 1.00

24 Доставка и монтаж на кабелни скари 100/60, комплект монтажни елементи м 1.00

25

Доставка и монтаж на инсталационен канал /контакти, информационни 

розетки, за СВТ 3х2,5 мм2, СВТ 3х4 мм2 и FTP/ м 1.00

26 Доставка и полагане на твърда PVC тръба  Ø110/3,2мм 1.00

27 Доставка и полагане на твърда  PVC тръба  Ø80мм м 1.00

28 Доставка и полагане на твърда  PVC тръба  Ø50мм м 1.00

29 Доставка и полагане на твърда  PVC тръба  Ø32мм м 1.00

30 Доставка и полагане на твърда  PVC тръба  Ø23мм м 1.00

31 Доставка и полагане на гофрирана тръба PVC Ø50мм м 1.00

32 Доставка и полагане на гофрирана тръба PVC Ø32мм м 1.00

33 Доставка и полагане на гофрирана тръба PVC Ø23мм м 1.00

34 Доставка и полагане на гофрирана тръба PVC Ø16 м 1.00

35 Направа на изкоп 0,40/0,80м със зариване и трамбоване м. 1.00

36 Направа на ревизионен отвор в стена с мин. Размери Ш/В 50/20см бр. 1.00

37

Разкъртване/изрязване с диамантен диск на бетонова подова замазка за 

полагане на твърда тръба PVC Ø23 м 1.00

38 Възстановяване на бетонова подова замазка м 1.00

Осветителна инсталация

39 Доставка и монтаж на ключ за осветление сх.1 /обикновен/, 10А бр. 1.00

40 Доставка и монтаж на ключ за осветление сх.1 /обикновен/, 10А, бр. 1.00

41 Доставка и монтаж на ключ за осветление сх.5 /сериен/, 10А бр. 1.00

42

Доставка и монтаж на ключ за осветление сх.5 /сериен/, 10А, 

влагозащитен бр. 1.00

43 Доставка и монтаж на ключ за осветление сх.6 /девиаторен/, 10А бр. 1.00

44 Доставка и монтаж на ключ за осветление кръстат, 10А, IP21 бр. 1.00

45 Доставка и монтаж на модулна конзола, за вграждане бр. 1.00

46 Доставка и монтаж на модулна конзола, за гипскартон бр. 1.00

47 Доставка и монтаж на конзола, за вграждане бр. 1.00

48 Доставка и монтаж на конзола, за гипскартон бр. 1.00

49 Доставка и монтаж на разклонителни кутии бр. 1.00

50 Доставка и монтаж на рамка двойна бр. 1.00

51 Доставка и монтаж на рамка тройна бр. 1.00

52 Доставка и монтаж на рамка четворна бр. 1.00

53 Доставка и монтаж на рамка петорна бр. 1.00
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Силова инсталация

54 Доставка и монтаж на бойлерно табло, 25А бр. 1.00

55

Доставка и монтаж на Ел.контакт, тип "Шуко", 16А, с предпазна клема, за 

вграждане, общо предназначение бр. 1.00

56

Доставка и монтаж на Ел.контакт, тип "Шуко", 16А, с предпазна клема, за 

вграждане, общо предназначение, влагозащитен бр. 1.00

57

Доставка и монтаж на Ел.контакт, тип "Шуко", 16А, с предпазна клема, за 

монтаж в инсталационен канал бр. 1.00

58

Доставка и монтаж на Ел.контакт, тип "Шуко", 16А, с предпазна клема, за 

монтаж в инсталационен канал, червен бр. 1.00

59 Доставка и монтаж на Ел. контакт, твърда връзка бр. 1.00

60

Доставка и монтаж на модул с монтирани в него 4 бр, контакти и 1бр. 

розетка 2RJ45, стенен монтаж бр. 1.00

61

Доставка и монтаж на модул с монтирани в него 4 бр, контакти и 1бр. 

розетка 2RJ45 за монтаж към мебелна конструкция бр. 1.00

62

Доставка и монтаж на модул с монтирани в него 6 бр, контакти, 1бр. 

розетка 2RJ45, стенен монтаж   и 1 бр. розетка RJ45, стенен монтаж бр. 1.00

63

Доставка и монтаж на модул с монтирани в него 6 бр, контакти, 1бр. 

розетка 2RJ45 и 1 бр. розетка RJ45 за монтаж към мебелна конструкция. бр. 1.00

64

Доставка и монтаж на модул с монтирани в него 1бр. контакт "Шуко" -

червен, захранване, 5бр. контакти "Шуко" бели и 1бр. розетка 2RJ45, 

стенен монтаж бр. 1.00

65

Доставка и монтаж на модул с монтирани в него 1бр. контакт "Шуко" -

червен, захранване, 5бр. контакти "Шуко" бели и 1бр. розетка 2RJ45 за 

монтаж към мебелна конструкция бр. 1.00

66

Доставка и монтаж на модул / инсталационен канал/ с монтирани в него 

1бр. контакт "Шуко" -червен,  2бр. контакти "Шуко" бели и 1бр. розетка 

2RJ45 за монтаж към мебелна конструкция бр. 1.00

67

Доставка и монтаж на модул с монтирани в него 1бр. контакт "Шуко" -

червен, захранване, 2бр. контакти "Шуко" бели и 1бр. розетка 2RJ45, 

стенен монтаж бр. 1.00

68

Доставка и монтаж на модул с монтирани в него 1бр. контакт "Шуко" -

червен, захранване, 2бр. контакти "Шуко" бели и 1бр. розетка 2RJ45 за 

монтаж към мебелна конструкция. бр. 1.00

69

Доставка и монтаж на модул с монтирани в него 1бр. контакт "Шуко" -

червен, захранване и 1бр. розетка RJ45, стенен монтаж бр. 1.00
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70

Доставка и монтаж на модул с монтирани в него 1бр. контакт "Шуко" -

червен, захранване и 1бр. розетка RJ45 за монтаж към мебелна 

конструкция бр. 1.00

71 Направа на електрически извод за захранване реклама бр. 1.00

72

Направа на електрически извод и подвързване на силов консуматор 

/външно тяло, топлинна завеса и др./ бр. 1.00

73 Доставка и монтаж на модулна конзола, за вграждане бр. 1.00

74 Доставка и монтаж на модулна конзола, за гипскартон бр. 1.00

75 Доставка и монтаж на конзола, за вграждане бр. 1.00

76 Доставка и монтаж на конзола, за гипскартон бр. 1.00

77 Доставка и монтаж на разклонителни кутии бр. 1.00

78 Доставка и монтаж на рамка двойна бр. 1.00

79 Доставка и монтаж на рамка тройна бр. 1.00

80 Доставка и монтаж на рамка четворна бр. 1.00

81 Доставка и монтаж на рамка петорна бр. 1.00

Слаботокова инсталация-Интернет

82 Доставка и монтаж на розетка 2RJ45, за монтаж в инсталационен канал бр. 1.00

83 Доставка и монтаж на розетка 2RJ45, за вграждане, бр. 1.00

84 Доставка и монтаж на розетка RJ45, за монтаж в инсталационен канал бр. 1.00

85 Доставка и монтаж на розетка RJ45, за вграждане бр. 1.00

86 Доставка и монтаж на комуникационен кабел, тип FTP, cat 6, екраниран м 1.00

87 Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø16 мм м 1.00

88 Доставка и полагане на твърда тръба PVC Ø23 м 1.00

Заземителна инсталация Ртапт.

89 Доставка и полагане на кабел ПВ-А2 1х6мм2, жълто-зелена изолация м 1.00

90
Доставка и полагане на кабел ПВ-А2 1х16мм2, жълто-зелена изолация м 1.00

91
Доставка и полагане на кабел ПВ-А2 1х25мм2, жълто-зелена изолация м 1.00

92 Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм, L=6м бр. 1.00

93 Доставка и монтаж на кутия с контролна клема за заземителя бр. 1.00

94
Направа на защитно заземление от поцинковани колове до постигането 

на преходно съпротивление не повече от 10 ома К-т 1.00
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95
Направа на защитно заземление от поцинковани колове до постигането 

на преходно съпротивление не повече от 4 ома К-т 1.00

96
Направа на защитно заземление от поцинковани колове до постигането 

на преходно съпротивление не повече от 2 ома К-т 1.00

Измервания и протоколи

97

Лабораторни изпитания-измерване съпротивлението на контур 

фаза/защитен проводник бр. 1.00

98

Лабораторни изпитания-измерване на дефектнотокови защити, допирно 

напрежение, съпротивление на предпазно заземяване, ток на 

задействуване, време на изключване бр. 1.00

99

Лабораторни изпитания-измерване съпротивлението на изолацията на 

захранващите  кабели бр. 1.00

100

Лабораторни изпитания-измерване съпротивлението на защитно 

заземление бр. 1.00

101 Лабораторни изпитания-измерване реализирана осветеност бр. 1.00

XII ЧАСТ ВИК

Водопровод

1 Направа на връзка към съществуващ водопровод бр 1.00

2
Доставка и монтаж на тръба от полипропилен ф20, вкл.фасонни части м

1.00

3 Направа на водопровод от поц.тр. Ф2" м 1.00

4 Направа на водопровод от ПП тръби PN10 Ф25х3,0 м 1.00

5 Направа на водопровод от ПП тръби PN10 Ф20х2,3 м 1.00

6 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на РР тръби ф20 бр 1.00

7 Доставка и монтаж на изолация за тръби Ф20 м 1.00

8 Направа на водопровод от ПП тръби с AL вложка PN16 Ф20х2,8 м 1.00

9 Топлоизолация от пореста гума Ф20 м 1.00

10 Топлоизолация от пореста гума Ф25 м 1.00

11 Топлоизолация от пореста гума Ф50 м 1.00

12 Фитинги за ПП тръби бр 1.00

13 Укрепители за водопровода по вертикални клонове - метални бр 1.00

14 Укрепители за водопровода монтиран скрит в стената бр 1.00

15 Лепило за фиксаж на топлоизолацията кг 1.00

16 СК Ф25 бр 1.00

17 ВК Ф25 бр 1.00

18 СК Ф2" бр 1.00

19 ПК Ф2" - комплект бр 1.00
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20 Доставка и монтаж на еллектрически бойлер 50л. 2кв бр 1.00

21 Доставка и монтаж на смесител за тоалетна и кухненска мивка бр 1.00

22

Доставка и монтаж стояща батерия, среден клас на "Идеал Стандарт" - 

комплект бр 1.00

23 Гъвкави връзки Ф1/2" бр 1.00

24 СК хром мини Ф1/2" бр 1.00

25 Демонтаж на тръби водопроводни поцинковани м 1.00

26 Демонтаж на тръби водопроводни полипропилен м 1.00

27 Демонтаж на водомер бр 1.00

28 Доставка и монтаж на водомер бр 1.00

29

Доставка и монтаж на пластмасов капак за ревизионен отвор 

до 30/30 см бр. 1.00

30 Изпробване на водопровод м 1.00

Канализация

1 Направа на връзка към същ. канал бр 1.00

2 Направа на канал от pvc обикновенно с фасонни парчета  Ф25 м 1.00

3 Направа на канал от pvc обикновенно с фасонни парчета  Ф32 м 1.00

4 Направа на канал от pvc обикновенно с фасонни парчета  Ф50 м 1.00

5 Направа на канал от pvc обикновенно с фасонни парчета  Ф110 м 1.00

6 ПС Ф50 бр 1.00

7 Доставка и монтаж на прави СК 1/2" бр 1.00

8 Доставка и монтаж на СК 3/4" бр 1.00

9 Доставка и монтаж на тръби - РVС Ф50 м 1.00

11 Доставка и монтаж на колена - РVС Ф50/90° бр 1.00

12 Доставка и монтаж на дъга - РVС Ф50/45° бр. 1.00

13 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на вертикален канал Ф50 бр 1.00

14 Доставка и монтаж PVC компенсаторна муфа ф 110 бр 1.00

15 Доставка и монтаж PVC разклонител ф110х110х50 бр 1.00

16 Топлоизолация от пореста гума Ф25 м.л. 1.00

17 Топлоизолация от пореста гума Ф32 м.л. 1.00

18

Доставка и монтаж на тоалетна мивка - среден формат, комплект с 

комбиниран сифон бр 1.00

19

Доставка и монтаж на тоалетна мивка, среден формат с полуконзола, 

вкл.сифон "Идеал Стандарт" бр 1.00

20

Доставка и монтаж на WC седало комплект с вградено казанче и 

укрепваща конструкция бр 1.00
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Доставка и монтаж на тоалетна моноблок, среден клас на "Идеал 

Стандарт" бр 1.00

22 Доставка и монтаж на мека връзка за тоалетно казанче до 50 см бр 1.00

23 Доставка и монтаж кранче тип Шел ъглово бр 1.00

24 Кондензатен сифон против миризми HL136N бр 1.00

25 Укрепители на канал  - метални бр 1.00

26 Доставка и монтаж на подов рогов сифон бр 1.00

27
Доставка и монтаж на пластмасов капак за ревизионен отвор до 30/30 см бр

1.00

28 Доставка и монтаж на вентилатор до Ф100, 100W, 450 м³/час бр 1.00

29 Доставка и монтаж на мека тръба ф110 за вентилатор м 1.00

30 Демонтаж на тръби канализационни м 1.00

31 Изпробване на канализация м 1.00

XIII ЧАСТ ОВК

1

Доставка и монтаж:

- Алуминиев радиатор с 18 броя глидери и междуосово разстояние - 

H=500mm

- Отоплителна мощност 2970W (80ºC-60ºC) 

- стойки за монтаж

- термостатичен радиаторен вентил с термоглава

- секретен вентил 

- ръчен обезвъздушител

- 1 броя тапа 1/2"

- 2 броя адаптори за тръба Pex-Al-Pex 16x2mm

бр.

1.00

2

Доставка и монтаж:

- Алуминиев радиатор с 12 броя глидери и междуосово разстояние - 

H=500mm

- Отоплителна мощност 1980W (80ºC-60ºC) 

- стойки за монтаж

- термостатичен радиаторен вентил с термоглава

- секретен вентил 

- ръчен обезвъздушител

- 1 броя тапа 1/2"

- 2 броя адаптори за тръба Pex-Al-Pex 16x2mm

бр.

1.00
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3

Доставка и монтаж:

- Алуминиев радиатор с 10 броя глидери и междуосово разстояние - 

H=500mm

- Отоплителна мощност 1650W (80ºC-60ºC) 

- стойки за монтаж

- термостатичен радиаторен вентил с термоглава

- секретен вентил 

- ръчен обезвъздушител

- 1 броя тапа 1/2"

- 2 броя адаптори за тръба Pex-Al-Pex 16x2mm

бр.

1.00

4

Доставка и монтаж:

- Алуминиев радиатор с 5 броя глидери и междуосово разстояние - 

H=2000mm

- Отоплителна мощност 3000W (80ºC-60ºC) 

- стойки за монтаж

- термостатичен радиаторен вентил с термоглава

- секретен вентил 

- ръчен обезвъздушител

- 1 броя тапа 1/2"

- 2 броя адаптори за тръба Pex-Al-Pex 16x2mm

бр

1.00

5 Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Pex-Al-

Pex ф16x2mm в гофриран шлаух.  

л.м.

1.00

6

Прокопаване на шлиц за полагане на полиетиленова тръба с алуминиева 

вложка ф16 или ф18 в гофриран шлаух или с топлоизолация.

л.м.

1.00

7 Запълване на канал за тръби - възстановяване на замазка л.м. 1.00

8 Пуск и настройка на отоплителна инсталация бр. 1.00

9

Доставка и монтаж на електрическa топловъздушна завеса                           

* Отоплителна мощност: Qh=6,00kW 

* Ел.мощност: Ne = 6,00 кW; 3ph / 50Hz / 40V           бр. 1.00

10
Пуск и настройка на отоплителна топловъздушна завеса

бр. 1.00

11

Метална конструкция за укрепване на топловъздушна завеса

кг. 1.00
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12

Доставка и монтаж на електрически конвектор с вградена термична 

защита и висока влагоустойчивост/IP24/ бр 1.00

13
Доставка и монтаж на Eлектрически конвектор с отоплителна мощност 

Qот=1.5kW бр.
1.00

14
Доставка и монтаж на Eлектрически конвектор с отоплителна мощност 

Qот=0.6kW бр.
1.00

15
Доставка и монтаж на Eлектрически конвектор с отоплителна мощност 

Qот=0.5kW бр.
1.00

16
Доставка и монтаж на Eлектрически конвектор с отоплителна мощност 

Qот=1.0kW бр.
1.00

17
Пуск и настройка на електрически конвектор

бр.
1.00

18
Метална конструкция за укрепване на Електрически конвектор

кг.
1.00

19 Доставка и монтаж на Конусен смукател Ø100 бр. 1.00

20 Доставка и монтаж на Трансферна решетка 400х100 бр. 1.00

21 Доставка и монтаж на растерна вентилационна решетка 600/600 мм. бр. 1.00

22 Доставка и монтаж на Фасадна жалузийна решетка 400/200 мм бр. 1.00

23 Доставка и монтаж на Фасадна жалузийна решетка ∅200 мм бр. 1.00

24
Доставка и монтаж на Канален вентилатор с дебит 200m3/h

и напор 250Ра.,комплект с меки връзки. бр.
1.00

25
Доставка и монтаж на канален вентилатор с дебит  1700m3/h с 

напор300Pa, комплект с меки връзки

бр. 1.00

26
Доставка и монтаж на електрически нагревател с отоплителна мощност 

Qот=18kW 

бр. 1.00

27
Доставка и монтаж на шумозаглушител, кулисен, с размери 700х400х1000 бр. 1.00

28
Доставка и монтаж на Шумозаглушител ∅160

бр.
1.00

29 Доставка и монтаж на филтър G4 с размери 700x400x200 бр. 1.00
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30 Доставка и монтаж на Въздушен филтър ∅160 бр. 1.00

31

Доставка и монтаж на битов вентилатор за дебит 90m3/h, с напор 30 Pa, 

комплект с възвратна клапа

бр. 1.00

32
Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър 

до 2000 мм

м2 1.00

33
Доставка и монтаж на гъвкав кръгъл въздуховод м.л. 1.00

34
Доставка и монтаж на топлинна изолация за въздуховоди от 

микропореста гума с дебелина 9мм

м.2 1.00

35

Доставка и монтаж на битов вентилатор за дебит 100m³/h и напор 20Pa в 

комплект с обратна клапа
бр.

1.00

36 Доставка и монтаж на спировъздуховод Ø100 м.л. 1.00

37 Доставка и монтаж на Спировъздуховод Ø160 м.л. 1.00

38 Доставка и монтаж на коляно 90
o
 за спировъздуховод Ø100 бр. 1.00

39 Доставка и монтаж на коляно 45
o
 за спировъздуховод Ø100 бр. 1.00

40

Доставка и монтаж на седлово отклонение Ø100 за спировъздуховод 

Ø125
бр.

1.00

41 Доставка и монтаж на конусен смукател Ø100 бр. 1.00

42 Демонтаж на нагнетателни и смукателни вентилационни решетки. бр. 1.00

43 Демонтаж на неподвижна жалузиина решетка бр. 1.00

44 Демонтаж на правоъгален въздуховод от поцинкована ламарина м2 1.00

45 Демонтаж на гъвкав кръгъл въздуховод м.л. 1.00

46 Конструкция за укрепване на въздуховоди т 0.10

47

Доставка и монтаж на медна тръба за изпълнение на трасе за климатична 

мултисплит система Ø15.9/Ø6.35 в комплет с топлпоизолация от 

микропореста гума вкл. конденз и оперативни кабели за захранване.     м.л.

1.00
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48

Доставка и монтаж на медна тръба за изпълнение на трасе за климатична 

мултисплит система Ø12.7/Ø6.35 в комплет с топлпоизолация от 

микропореста гума вкл. конденз и оперативни кабели за захранване.     

м.л.

1.00

49

Доставка и монтаж на медна тръба за изпълнение на трасе за климатична 

мултисплит система Ø9.52/Ø6.35 в комплет с топлпоизолация от 

микропореста гума вкл. конденз и оперативни кабели за захранване.     

м.л.

1.00

50

Пуск и настройка на климатична инсталация- мултисплит с-ма с до 7 броя 

вътрешни тела (касетъчен и стенен тип)

бр.

1.00

51

Допълване на климатична система с допълнително количество хладилен 

агент R410 A кг.
1.00

52

Допълване на климатична система с допълнително количество хладилен 

агент R 32 кг.
1.00

53 Демонтаж на съществуваща сплит система до 12000 BTU. бр 1.00

54 Демонтаж на съществуваща сплит система до 24000 BTU. бр 1.00

55
Демонтаж на съществуващ Електрически котел, комплект с помпа и

Разширителен съд. бр.
1.00

56
Демонтаж на съществуваща тръбна отоплителна мрежа Ø35, Ø28, Ø22,

Ø18 и Ø15 м.л.
1.00

57
Демонтаж на канален климатизатор включително въздуховоди и

прилежаща инфраструктура бр.
1.00

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА:

Сбор от ед. цени по всички части:

Важно! Маркираните и оградени по- долу показатели за "Срок", "Авансова сума", "ДСР", "Часова ставка", както и 

условно постоянната част на допълнителните разходи за "Труд", "Механизация" и "Печалба"  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се 

попълват в празните полета от всеки един участник.27



Авансова сума:

Име и Подпис на Управител.......................................

Име на фирма:...............................................

Фирмен печат:

При възлагане на допълнителни работи, единичните цени на СМР извън тези, посочени

в горната КС ще се формират при следните показатели:

Доставно - складови разходи.......... %;

Разходи за труд при часова ставка........... –   лв./час;

Условно постоянна част на допълнителните разходи:
-За труд..........  %;

-За механизация............ %;

-За печалба................%.

Срок: Най- кратък срок за изпълнение на обект с размер до 300 кв. м.-.....календарни дни

Важно! Маркираните и оградени по- долу показатели за "Срок", "Авансова сума", "ДСР", "Часова ставка", както и 

условно постоянната част на допълнителните разходи за "Труд", "Механизация" и "Печалба"  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се 

попълват в празните полета от всеки един участник.

Искана авансова сума в % от обща сума на поръчката...........%
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