
                                                                                                                                           

 

 

ДОГОВОР 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Днес  21.07.2014 г. в гр. Търговище, между 

1. Второ средно общообразователно училище ”Професор Никола Маринов”, със 

седалище и адрес на управление: гр. Търговище, бул.”Трайко Китанчев № 39, БУЛСТАТ 

000870058, представлявано от Галя Панайотова - директор и Елена Димитрова - счетоводител, 

наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2. „ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул.. 

ул. „Антим I” №  47, ет. 3, ап. 10, ЕИК 202013361, Идн. номер по ДДС BG202013361, 

представлявано от  Стоян Събев Стоянов, упълномощил Сьби Стоянов Събев с ЕГН 6012075780,  

пълномощно от 18.07.2014 г. издадено от нотариус Галя Георгиева , нотариус в РС Търговище , с 

рег. № 223   на Нотариалната камара, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,   

на основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП, във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет:, 

„Изпълнение на строително – ремонтни работи на обект Кибер – център „Америка за България”, 

състоящ се от 7 кабинета, коридор и фоайе на ІІІ етаж във ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. 

Търговище”, се сключи настоящият договор за следното: 

            І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни срещу 

определено в договора възнаграждение обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително 

– ремонтни работи на обект Кибер – център „Америка за България”, състоящ се от 7 кабинета, 

коридор и фоайе на ІІІ етаж във ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище” съгласно 

одобрения идеен архитектурен проект и Количествено-стойностна сметка – Приложение № 1 – 

неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 2. Изпълнителят се задължава да изпълни качествено и в срок всички необходими или 

обичайни видове работи за постигане експлоатационната годност на обекта при спазване 

изискванията на нормативната уредба и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.   

 

II. ЦЕНА  

Чл.3. Цената на строително ремонтните/монтажните работи е в размер на 107 086.07 лв. (сто 

и седем хиляди осемдесет и шест лева и седем стотинки) без ДДС и 128 503.28 лв. (сто двадесет и 

осем хиляди петстотин и три лева и двадесет и осем стотинки) с ДДС. 

Чл. 4. Цената по чл. 3 включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на 

поръчката. 

Чл. 5. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на 

увеличение. 

Чл. 6. (1). Единичните цени по видове СРР/СМР са формирани по УСН/ТНС, при следните 

показатели, посочени в предложението на изпълнителя: 

1. Часова ставка:    2,50 лв 

2. Допълнителни разходи за труд                                            85 % 

3. Допълнителни разходи за механизация 25 % 

4. Доставно - складови разходи 5 % 

5. Печалба 7 % 

   

(2). Показателите за образуване на единичните цени по предходната алинея са валидни и при 

извършване на непредвидени строително-монтажни работи на обекта, включително цената на 

вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и 

други подобни, както и печалба за Изпълнителя. 



(3).Количествата на непредвидените видове СРР/СМР се доказват в процеса на изпълнение с 

подробна ведомост, заменителна таблица и анализи- двустранно подписани. 

Чл.7. При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове строителни 

работи в рамките на договорената стойност и при изготвяне на заменителна таблица, цените на 

отделните видове работи се определят по следния начин: 

7.1.за допълнителни количества по оферираните видове работи – съгласно цените от 

офертата. 

7.2. за непредвидени в офертата видове работи: 

7.2.1. в случай че цените на тези видове дейности са включени в последното издание на 

Справочник на цените в строителството /издание на Консорциум „СЕК“/, единичните цени се 

определят въз основа на посочените в сборника стойности и добяваната печалба на Изпълнителя в 

съответствие с предложената в офертата. 

7.2.2. в случай, че няма посочени стойности в Справочник на цените в строителството 

/издание на Консорциум „СЕК“/, единичните цени се определят на база доказани с анализ цени, 

калкулирани в съответствие с предложените в офертата ценообразуващи показатели по УСН и ТНС, 

като разходите за материали и механизация се изчисляват на база приложени фактури. Анализните 

цени се одобряват от Възложителя и инвеститорския контрол. 

 

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 8. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, след 

осигуряване на финансиране по проект ”Америка за България”,  както следва: 

8.1. Авансово плащане в размер на  30 (тридесет) % от стойността на договора за изпълнение 

на обществената поръчка – в срок 15 (петнадесет) дни след подписване на договора, издаване на 

фактура и осигуряване на  финансиране по проект ”Америка за България”. 

 Изпълнителят  представя безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане в 

размер на горепосочения аванс, в оригинал и съгласно представения образец като приложение към 

Публичната покана, платима при първо поискване от Възложителя. Възложителят освобождава  

банковата гаранция за авансово плащане в срок до 30 дни след приемане на обекта. 

8.2. Окончателно плащане - размерът на окончателното плащане се изчислява като се 

приспадне от общата стойност авансовото плащане. 

Възложителят извършва окончателното плащане в срок до 60 (шестдесет) дни след 

окончателното приемане на изпълнението на договора в цялост, с представяне на необходимите за 

това документи (протокол за извършени СРР/СМР, приемателен протокол и издадена фактура) и 

всички документи съпътстващи изпълнението на СРР/СМР, както и осигуряване на финансиране по 

проект”Америка за България”.   

Фактурите трябва да съдържат следната информация:  
 Получател: ІІ СОУ”Професор Никола Маринов”гр. Търговище, адрес: бул.”Трайко Китанчев № 39, 

Булстат  000870058 , МОЛ: Галя Панайотова,  Номер на документа, дата, място. В описателната част 

трябва да е включен и следния текст: „Разходът е по Договор №EDU.0098.20131030 по проект „Кибер 

център” „Америка за България”. 

(2)Плащанията се извършват  по банкова сметка на  Изпълнителя: 

IBAN BG68UNCR70001521348689 

BIC UNCRBGSF 

Банка :Уникредит Булбанк клон гр. Търговище  

Чл.9. При прекратяване на договора поради неизпълнение на задължения от страна на 

Изпълнителя, авансово приведената сума се възстановява по сметка на Възложителя. 

 

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 10. Срокът за изпълнение на СРР/СМР на обекта е 45 календарни дни, считано от  датата 

на подписване на договора. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 



11.1. да изпълни задълженията си по настоящия Договор, качествено и в договорения срок по 

чл. 10, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с поетите 

ангажименти съгласно предложението му, изготвеният идеен архитектурен проект и действащата 

нормативна уредба в Република България; 

11.2. да съставя и подписва всички документи, касаещи строителството, съгласно 

нормативните актове в областта на строителството; 

11.3. да координира цялостното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 

строителната площадка и изпълнението на строителните работи. Да спазва задълженията, 

произтичащи от Наредба №2/22.03.2004 г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

11.4. да влага в обекта, строителни материали само с предварително доказани качества, 

отговарящи съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, за които да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ необходимите сертификати, технически одобрения и др.; 

11.5. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да 

извършват контрол по изпълнението на работите на обекта. 

11.6. да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СРР/СМР, дадени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ; 

11.7. да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 

грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия. 

Некачествено извършени СМР няма да бъдат  разплащани  до отстраняването им и повторното им 

качествено изпълнение; 

11.8. да заплаща за своя сметка, всички разходи, свързани с плащане на санкции, глоби и 

други, свързани с изпълняваното строителство в обекта и произтичащи от негови действия. 

11.9. да реализира мерки, които недопускат негативно въздействие върху учебния процес в 

училището и материални или нематериални щети на лица в или около обекта. 

11.10. да поддържа обекта чист, да складира и/или отстранява излишните материали и 

механизация, да почиства и изнася от обекта ежедневно всички отпадъци, като ги изхвърля на 

определените за това места. 

11.11. да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи 

извършените СРР/СМР (количествени сметки, акт за извършена СРР/СМР и фактури); 

11.12. да предоставя на Възложителя:  

11.12.1. отчети за изпълнени и приети СРР за обекта; 

11.12.2. сертификати на вложените материали; 

11.13. да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува 

опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.10; 

11.14.  да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

11.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, 

предмет на договора; 

11.16. да носи пълна отговорност за нанесените увреждания, щети, повреди на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица по време на изпълнение на договора; 

11.17. да обезопаси по време на строителството обекта с цел недопускане на външни лица на 

строителната площадка; 

11.18. да осигури безопасен достъп до функциониращата част на сградата;  

11.19. по време на изпълнението на СРР/СМР да не допуска повреди или разрушения на 

инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по 

изпълнение на договора; 

11.20. в случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната точка, то 

възстановяването им е за негова сметка; 



11.21. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на 

дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

11.22. да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите 

и/или непредвидените видове СРР/СМР по чл.7; 

11.23.да уведоми писмено възложителя за готовността да се състави протокол за приемане на 

извършените СРР и да изготви и предаде на извършващия инвеститорски контрол, всички 

документи и актове по Наредба №3 от 2003 г, съставени по време на строителството. 

11.24. след завършване на строителството да отстрани от строителната площадка и обекта 

всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като я 

оставя във вид, удовлетворяващ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

12.1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на договора; 

12.2. да получи уговореното възнаграждение за изпълнение на предмета на договора. 

 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

13.1. да осигури инвеститорски контрол при извършването на СРР/СМР; 

13.2. да участва със свой представител при приемане на обекта; 

13.3. да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор; 

13.4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на 

появили се в гаранционния срок дефекти. 

 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

14.1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора; 

14.2. да иска от Изпълнителя да изпълни предмета на договора в срок, без отклонение от 

уговореното и без недостатъци; 

       14.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват 

изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените 

материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;         

14.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право  при констатиране 

на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да 

спират извършването на СРР/СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и 

отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;      

14.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 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, вследствие изпълнение 

предмета на договора през времетраене на строителството. 

 

VІ. ГАРАНЦИОННИ  СРОКОВЕ 

Чл. 15. Гаранционният срок на извършените работи е 120 месеца, съгласно Техническото 

предложение на изпълнителя и Наредба №2 от 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. 

Чл.16. Гаранционният  срок започва да тече от деня, следващ деня на окончателното 

приемане на обекта. 

Чл.17. По време на гаранционния срок изпълнителят отстранява констатираните 

недостатъци за своя сметка. 

 



VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 18. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи документ за внесена 

парична  гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и 

за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на 

договора, в размер на 3 212.58 лв. Тази сума остава в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се 

освобождава в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни след окончателното приемане на обекта. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода, през който средствата законно 

са престояли при него. 

  

 VІІІ.ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ 

 Чл.19. Изпълнителят отговаря пред Възложителя и инвеститорския контрол за качеството на 

използваните материали и монтирани съоръжения, както и за качеството и точността на 

извършената работа на обекта. 

 Чл.20.(1).  В случай, че Изпълнителят не извършва работата по този договор в съответствие 

с проектната и техническата документация, неспазва одобрените чертежи и детайли, както и 

техническите правила и стандарти, Възложителят има право:  

 20.1. да прекрати по-нататъшната дейност на Изпълнителя по изпълнение на поръчката. 

 20.2. да изисква промени в изпълнението, ако влаганите материали не съответстват на 

отразените в количествено – стойностната сметка. 

 (2) В случай, че Възложителят или инвеститорския контрол преценят, че част или цялата 

извършена работа не отговаря на техническото задание и действащите и приложими нормативни 

разпоредби, технически нормативи, стандарти, професионални правила, както и в съответствие с 

постигнатите между страните договорености, Възложителят или инвеститорския контрол имат 

право да задължат Изпълнителят да разруши некачествено изпълнените СРР и да ги извърши 

отново.  

Чл. 21. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените работи или част от тях, или 

изискванията за тях съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения 

по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от цената по 

договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %. 

 

 ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.22.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение 

на свое задължение, в резултат на настъпили непредвидени обстоятелства, в това число и за 

причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало 

да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства. 

Чл.23.(1) По смисъла на този договор, непредвидени обстоятелства са обстоятелствата 

включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от 

волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при 

договорените условия. 

(2) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако събитието е настъпило в резултат на 

неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа, те са могли да 

бъдат преодолени. 

Чл.24.(1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидените 

обстоятелства, е длъжна в петдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването им, 

съответно - за преустановяване въздействието на непредвидените обстоятелства.  

 (2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени 

обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал. 1. 

 



X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

Чл. 25.  Договорът се прекратява с неговото изпълнение. 

Чл. 26. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на договорения срок по взаимно 

съгласие на страните. 

Чл. 27.  При прекратяване на договора по реда на чл. 26 неустойки не се заплащат. 

Чл.28. Договорът може да бъде прекратен с писмено уведомление от Възложителя при 

спиране на СРР с повече от 10 /десет/ календарни дни по вина на Изпълнителя.  

Чл.29.Договорът се прекратява когато са настъпили съществени промени във финансирането 

на поръчката, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да 

предвиди и предотврати или предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на 

обстоятелствата. 

Чл.30.Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

неизпълнение или лошо изпълнение на възложените работи, установени с констативен протокол, 

като внесената гаранция по чл.18 остава в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ХІ.  ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл.31.  Страните по настоящия договор не могат да го изменят, освен в случаите по чл.43, 

ал.2 от ЗОП. 

Чл. 32.  Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

Чл. 33. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат нормите на 

действащото Българско законодателство. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

ІІ СОУ „ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ”                        „ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90” ЕООД                     

 

ГАЛЯ ПАНАЙОТОВА       /.п/                                                     СТОЯН СТОЯНОВ 

Директор                                                                                         Управител 

 

 

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА       /.п/                                                       ПЪЛНОМОЩНИК :       /.п/                                                              

Счетоводител             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код Вид Строително-Ремонтни Работи
Мяр

ка

Количе

ство

Ед.цена 

без ДДС

Сойност без 

ДДС

I.

1 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150,00 2,14    321,00 лв.

2
Бетон контакт по стени и тавани – бетонконтакт 

“Baumit”
м² 150,00 1,27    190,50 лв.

3 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150,00 3,79    568,50 лв.

4

Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, 

с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, 

устойчив на миене, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 1,38    207,00 лв.

5

Боядисване с латекс – състав: водополимерна 

дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; 

устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без 

мирис  – “Dekorator color weekend” - двукратно 

боядисване, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 4,55    682,50 лв.

6 Демонтаж радиатори бр 4,00 6,77    27,08 лв.

7
Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за 

хоризонтална тръбна инсталация
м 3,00 10,95    32,85 лв.

8 Доставка и монтаж щуцери до 2 цола бр 6,00 5,51    33,06 лв.

9

Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, 

Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, 

регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, 

протоколи, 5 год.гаранция. 

бр 3,00 364,41   1 093,23 лв.

10
Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен 

път с ъглови лайсни за шпакловката
м² 1,50 21,50    32,25 лв.

11 Демонтаж на дървена врата бр. 1,00 7,42    7,42 лв.

12
Обръщане на отвор врата с варова мазилка или 

гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка
бр 1,00 23,92    23,92 лв.

13

Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ 

покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои 

каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, 

дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата 

са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. 

Върху конструкцията има МДФ плоскости, 

ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока 

устойчивост и здравина. С первази от двете страни, 

изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ

бр 1,00 439,70    439,70 лв.

Етаж 3 стая 301 площ 51 м2, зала България

Приложение №1

към Предлагана цена

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: Кибер център "Америка за България" II СОУ "Професор Никола 

Маринов" - гр. Търговище



14
Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с 

пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм
м 0,90 11,94    10,75 лв.

15 Демонтаж контактни излази бр 2,00 3,72    7,44 лв.

16 Демонтаж лампени излази бр 6,00 3,29    19,74 лв.

17
Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, 

скрит монтаж, 16А/250V, “Легранд”
бр 6,00 7,81    46,86 лв.

18
Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит 

монтаж, 10А/250V “Легранд”
бр 1,00 6,93    6,93 лв.

19
Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 

10А/250V, “Легранд”
бр 1,00 7,25    7,25 лв.

20
Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под 

мазилка в гофрирана тръба
бр 6,00 50,91    305,46 лв.

21 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6,00 3,96    23,76 лв.

22

Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, 

корпус – листова стомана, прахово боядисан; 

двойнопараболичен рефлектор от огледален 

алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни 

светлоизточници тип Т5;L=130 см - “Philips”

бр 6,00 133,23    799,38 лв.

23
Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен 

под мазилка в гофрирана тръба
бр 2,00 52,76    105,52 лв.

24

Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, 

РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни 

тапи

бр 3,00 54,07    162,21 лв.

25

Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус 

метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED 

крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 

220V- “Philips”

бр 2,00 83,23    166,46 лв.

26
Направа на пълнеж от сгурия или перлит за 

изравняване на нивото
м 51,00 9,70    494,70 лв.

27

Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 

5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на 

мрежата 2/4 см.

м 51,00 15,08    769,08 лв.

28 Бетон контакт по под– бетонконтакт “Baumit” м² 51,00 1,27    64,77 лв.

29

Изпълнение на изравнителна циментова настилка 

по подове /саморазливна настилка 3мм/ - “Thomasit 

DH Maxi”, “Henkel”

м² 51,00 11,98    610,98 лв.

30

Доставка и монтаж на винилови настилки – 

антибактериални, негорими, антистатични , 

дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 

год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, 

термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило.  

м² 51,00 31,37   1 599,87 лв.

31
Доставка и монтаж на оптично димни  датчици за 

пожароизвестяване
бр 1,00 70,24    70,24 лв.

32
Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. 

с включено лепило, съобразен с идейния проект
м² 8,71 16,33    142,23 лв.

Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна

температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или

шпакловка.



33
Доставка и монтаж стиропорени корнизи – 

широчина 50 мм; дължина 2м.
м 52,00 6,86    356,72 лв.

34
Направа стенопис антични колони /материали и 

труд/
м² 8,00 191,74   1 533,92 лв.

35

Доставка и монтаж информационна табела – 

закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина 

на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема 

стомана 

бр 1,00 39,82    39,82 лв.

36 Доставка и монтаж аварийна лампа знак ЕХІТ бр 1,00 54,31    54,31 лв.

37

Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и 

изходи от горната страна. Автоматични биметални 

предпазители тип С60N, монтирани върху обща 

шина с вход – отгоре, изход – отдолу. 

Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA.

бр 1,00 277,87    277,87 лв.

  11 335,28 лв.

II.

38 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150,00 2,14    321,00 лв.

39
Бетон контакт по стени и тавани– бетонконтакт 

“Baumit”
м² 150,00 1,27    190,50 лв.

40 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150,00 3,79    568,50 лв.

41

Боядисване с латекс – състав: водополимерна 

дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; 

устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без 

мирис  – “Dekorator color weekend” - двукратно 

боядисване, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 4,55    682,50 лв.

42

Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, 

с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, 

устойчив на миене, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 1,38    207,00 лв.

43 Демонтаж радиатори бр 4,00 6,77    27,08 лв.

44
Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за 

хоризонтална тръбна инсталация
м 3,00 10,95    32,85 лв.

45

Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, 

Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, 

регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, 

протоколи, 5 год.гаранция.

бр 3,00 364,41   1 093,23 лв.

46
Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен 

път с ъглови лайсни за шпакловката
м² 1,50 21,50    32,25 лв.

47 Демонтаж на дървена врата бр. 1,00 7,42    7,42 лв.

48
Обръщане на отвор врата с варова мазилка или 

гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка
бр 1,00 23,92    23,92 лв.

ОБЩО КАБИНЕТ 301

Етаж 3 стая 302 площ 51 м2, зала Рим



49

Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ 

покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои 

каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, 

дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата 

са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. 

Върху конструкцията има МДФ плоскости, 

ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока 

устойчивост и здравина. С первази от двете страни, 

изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ

бр 1,00 439,70    439,70 лв.

50
Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с 

пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм
м 0,90 11,94    10,75 лв.

51 Демонтаж контактни излази бр 2,00 3,72    7,44 лв.

52 Демонтаж лампени излази бр 6,00 3,29    19,74 лв.

53
Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, 

скрит монтаж, 16А/250V, “Легранд”
бр 6,00 7,81    46,86 лв.

54
Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит 

монтаж, 10А/250V “Легранд”
бр 1,00 6,93    6,93 лв.

55
Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 

10А/250V, “Легранд”
бр 1,00 7,25    7,25 лв.

56
Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под 

мазилка в гофрирана тръба
бр 6,00 50,91    305,46 лв.

57 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6,00 3,96    23,76 лв.

58

Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, 

корпус – листова стомана, прахово боядисан; 

двойнопараболичен рефлектор от огледален 

алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни 

светлоизточници тип Т5;L=130 см- “Philips”

бр 6,00 133,23    799,38 лв.

59
Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен 

под мазилка в гофрирана тръба
бр 2,00 52,76    105,52 лв.

60

Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, 

РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни 

тапи

бр 3,00 54,07    162,21 лв.

61

Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус 

метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED 

крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 

220V- “Philips”

бр 2,00 83,23    166,46 лв.

62
Направа на пълнеж от сгурия или перлит за 

изравняване на нивото
м 51,00 9,70    494,70 лв.

63

Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 

5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на 

мрежата 2/4 см.

м 51,00 15,08    769,08 лв.

64 Бетон контакт по под– бетонконтакт “Baumit” м² 51,00 1,27    64,77 лв.

65

Изпълнение на изравнителна циментова настилка 

по подове /саморазливна настилка 3мм/ - “Thomasit 

DH Maxi”, “Henkel”

м² 51,00 11,98    610,98 лв.



66

Доставка и монтаж на винилови настилки – 

антибактериални, негорими, антистатични , 

дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 

год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, 

термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило.  

м² 51,00 31,37   1 599,87 лв.

67
Доставка и монтаж на оптично димни  датчици за 

пожароизвестяване
бр 1,00 70,24    70,24 лв.

68
Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. 

с включено лепило, съобразен с идейния проект
м² 8,71 16,72    145,63 лв.

69

Доставка и монтаж информационна табела – 

закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина 

на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема 

стомана 

бр 1,00 39,82    39,82 лв.

70 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 1,00 54,31    54,31 лв.

71

Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и 

изходи от горната страна. Автоматични биметални 

предпазители тип С60N, монтирани върху обща 

шина с вход – отгоре, изход – отдолу. 

Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA.

бр 1,00 277,87    277,87 лв.

9 414,98 лв.

72 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150,00 2,14    321,00 лв.

Бетон контакт по стени и тавани– бетонконтакт 

“Baumit”
м² 150,00 1,27    190,50 лв.

73 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150,00 3,79    568,50 лв.

74

Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, 

с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, 

устойчив на миене, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 1,38    207,00 лв.

75

Боядисване с латекс – състав: водополимерна 

дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; 

устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без 

мирис  – “Dekorator color weekend” - двукратно 

боядисване, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 4,55    682,50 лв.

76 Демонтаж радиатори бр 3,00 6,77    20,31 лв.

77
Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за 

хоризонтална тръбна инсталация
м 3,00 10,95    32,85 лв.

78

Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, 

Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, 

регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, 

протоколи, 5 год.гаранция.

бр 3,00 364,41   1 093,23 лв.

79
Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен 

път с ъглови лайсни за шпакловката
м² 1,50 21,50    32,25 лв.

80 Демонтаж на дървена врата бр. 1,00 7,42    7,42 лв.

Етаж 3 стая 303 площ 51 м2, зала Лондон

Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна

температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или

шпакловка.

ОБЩО КАБИНЕТ 302



81
Обръщане на отвор врата с варова мазилка или 

гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка
бр 1,00 23,92    23,92 лв.

82

Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ 

покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои 

каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, 

дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата 

са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. 

Върху конструкцията има МДФ плоскости, 

ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока 

устойчивост и здравина. С первази от двете страни, 

изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ

бр 1,00 439,70    439,70 лв.

83
Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с 

пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм
м 0,90 11,94    10,75 лв.

84 Демонтаж контактни излази бр 2,00 3,72    7,44 лв.

85 Демонтаж лампени излази бр 6,00 3,29    19,74 лв.

86
Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, 

скрит монтаж, 16А/250V, “Легранд”
бр 6,00 7,81    46,86 лв.

87
Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит 

монтаж, 10А/250V “Легранд”
бр 1,00 6,93    6,93 лв.

88
Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 

10А/250V, “Легранд”
бр 1,00 7,25    7,25 лв.

89
Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под 

мазилка в гофрирана тръба
бр 6,00 50,91    305,46 лв.

90 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6,00 3,96    23,76 лв.

91

Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, 

корпус – листова стомана, прахово боядисан; 

двойнопараболичен рефлектор от огледален 

алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни 

светлоизточници тип Т5;L=130 см- “Philips”

бр 6,00 133,23    799,38 лв.

92
Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен 

под мазилка в гофрирана тръба
бр 2,00 52,76    105,52 лв.

93

Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, 

РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни 

тапи

бр 3,00 54,07    162,21 лв.

94

Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус 

метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED 

крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 

220V- “Philips”

бр 2,00 83,23    166,46 лв.

95
Направа на пълнеж от сгурия или перлит за 

изравняване на нивото
м 51,00 9,70    494,70 лв.

96

Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 

5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на 

мрежата 2/4 см.

м 51,00 15,08    769,08 лв.

97 Бетон контакт по под– бетонконтакт “Baumit” м² 51,00 1,27    64,77 лв.

98

Изпълнение на изравнителна циментова настилка 

по подове /саморазливна настилка 3мм/ - “Thomasit 

DH Maxi”, “Henkel”

м² 51,00 11,98    610,98 лв.



99

Доставка и монтаж на винилови настилки – 

антибактериални, негорими, антистатични , 

дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 

год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, 

термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило.  

м² 51,00 31,37   1 599,87 лв.

100
Доставка и монтаж на оптично димни  датчици за 

пожароизвестяване
бр 1,00 70,24    70,24 лв.

101
Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. 

с включено лепило, съобразен с идейния проект
м² 8,71 16,72    145,63 лв.

102
Доставка и монтаж стиропорени корнизи – 

широчина 50 мм; дължина 2м.
м 52,00 6,86    356,72 лв.

103

Доставка и монтаж информационна табела – 

закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина 

на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема 

стомана 

бр 1,00 39,82    39,82 лв.

104 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 1,00 54,31    54,31 лв.

105

Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и 

изходи от горната страна. Автоматични биметални 

предпазители тип С60N, монтирани върху обща 

шина с вход – отгоре, изход – отдолу. 

Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA.

бр 1,00 277,87    277,87 лв.

  9 764,93 лв.

106 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150,00 2,14    321,00 лв.

107
Бетон контакт по стени и тавани– бетонконтакт 

“Baumit”
м² 150,00 1,27    190,50 лв.

108 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150,00 3,79    568,50 лв.

109

Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, 

с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, 

устойчив на миене, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 1,38    207,00 лв.

110

Боядисване с латекс – състав: водополимерна 

дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; 

устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без 

мирис  – “Dekorator color weekend” - двукратно 

боядисване, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 4,55    682,50 лв.

111 Демонтаж радиатори бр 3,00 6,77    20,31 лв.

112
Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за 

хоризонтална тръбна инсталация
м 3,00 10,95    32,85 лв.

113

Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, 

Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, 

регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, 

протоколи, 5 год.гаранция.

бр 3,00 364,41   1 093,23 лв.

Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна

температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или

шпакловка.

ОБЩО КАБИНЕТ 303

Етаж 3 стая 304 площ 51 м2, зала Лос Анжелис



114
Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен 

път с ъглови лайсни за шпакловката
м² 1,50 21,50    32,25 лв.

115 Демонтаж на дървена врата бр. 1,00 7,42    7,42 лв.

116
Обръщане на отвор врата с варова мазилка или 

гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка
бр 1,00 23,92    23,92 лв.

117

Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ 

покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои 

каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, 

дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата 

са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. 

Върху конструкцията има МДФ плоскости, 

ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока 

устойчивост и здравина. С первази от двете страни, 

изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ

бр 1,00 439,70    439,70 лв.

118
Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с 

пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм
м 0,90 11,94    10,75 лв.

119 Демонтаж контактни излази бр 2,00 3,72    7,44 лв.

120 Демонтаж лампени излази бр 6,00 3,29    19,74 лв.

121
Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, 

скрит монтаж, 16А/250V, “Легранд”
бр 6,00 7,81    46,86 лв.

122
Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит 

монтаж, 10А/250V “Легранд”
бр 1,00 6,93    6,93 лв.

123
Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 

10А/250V, “Легранд”
бр 1,00 7,25    7,25 лв.

124
Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под 

мазилка в гофрирана тръба
бр 6,00 50,91    305,46 лв.

125 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6,00 3,96    23,76 лв.

126

Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, 

корпус – листова стомана, прахово боядисан; 

двойнопараболичен рефлектор от огледален 

алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни 

светлоизточници тип Т5;L=130 см- “Philips”

бр 6,00 133,23    799,38 лв.

127
Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен 

под мазилка в гофрирана тръба
бр 2,00 52,76    105,52 лв.

128

Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, 

РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни 

тапи

бр 3,00 54,07    162,21 лв.

129

Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус 

метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED 

крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 

220V- “Philips”

бр 2,00 83,23    166,46 лв.

130
Направа на пълнеж от сгурия или перлит за 

изравняване на нивото
м 51,00 9,70    494,70 лв.

131

Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 

5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на 

мрежата 2/4 см.

м 51,00 15,08    769,08 лв.

132 Бетон контакт по под– бетонконтакт “Baumit” м² 51,00 1,27    64,77 лв.



133

Изпълнение на изравнителна циментова настилка 

по подове /саморазливна настилка 3мм/ - “Thomasit 

DH Maxi”, “Henkel”

м² 51,00 11,98    610,98 лв.

134

Доставка и монтаж на винилови настилки – 

антибактериални, негорими, антистатични , 

дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 

год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, 

термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило.  

м² 51,00 31,37   1 599,87 лв.

135
Доставка и монтаж на оптично димни  датчици за 

пожароизвестяване
бр 1,00 70,24    70,24 лв.

136
Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. 

с включено лепило, съобразен с идейния проект
м² 8,71 16,72    145,63 лв.

137
Доставка и монтаж стиропорени корнизи – 

широчина 50 мм; дължина 2м.
м 52,00 6,86    356,72 лв.

138

Доставка и монтаж информационна табела – 

закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина 

на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема 

стомана 

бр 1,00 39,82    39,82 лв.

139 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 1,00 54,31    54,31 лв.

140

Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и 

изходи от горната страна. Автоматични биметални 

предпазители тип С60N, монтирани върху обща 

шина с вход – отгоре, изход – отдолу. 

Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA.

бр 1,00 277,87    277,87 лв.

9 764,93 лв.

141 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150,00 2,14    321,00 лв.

142
Бетон контакт по стени и тавани– бетонконтакт 

“Baumit”
м² 150,00 1,27    190,50 лв.

143 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150,00 3,79    568,50 лв.

144

Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, 

с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, 

устойчив на миене, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 1,38    207,00 лв.

145

Боядисване с латекс – състав: водополимерна 

дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; 

устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без 

мирис  – “Dekorator color weekend” - двукратно 

боядисване, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 4,55    682,50 лв.

146 Демонтаж радиатори бр 3,00 6,77    20,31 лв.

147
Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за 

хоризонтална тръбна инсталация
м 3,00 10,95    32,85 лв.

Етаж 3 стая 305 площ 51 м2, зала Вашингтон

Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна

температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или

шпакловка.

ОБЩО КАБИНЕТ 304



148

Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, 

Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, 

регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, 

протоколи, 5 год.гаранция.

бр 3,00 364,41   1 093,23 лв.

149
Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен 

път с ъглови лайсни за шпакловката
м² 1,50 21,50    32,25 лв.

150 Демонтаж на дървена врата бр. 1,00 7,42    7,42 лв.

151
Обръщане на отвор врата с варова мазилка или 

гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка
бр 1,00 23,92    23,92 лв.

152

Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ 

покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои 

каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, 

дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата 

са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. 

Върху конструкцията има МДФ плоскости, 

ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока 

устойчивост и здравина. С первази от двете страни, 

изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ

бр 1,00 439,70    439,70 лв.

153
Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с 

пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм
м 0,90 11,94    10,75 лв.

154 Демонтаж контактни излази бр 2,00 3,72    7,44 лв.

155 Демонтаж лампени излази бр 6,00 3,29    19,74 лв.

156
Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, 

скрит монтаж, 16А/250V, “Легранд”
бр 6,00 7,81    46,86 лв.

157
Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит 

монтаж, 10А/250V “Легранд”
бр 1,00 6,93    6,93 лв.

158
Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 

10А/250V, “Легранд”
бр 1,00 7,25    7,25 лв.

159
Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под 

мазилка в гофрирана тръба
бр 6,00 50,91    305,46 лв.

160 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6,00 3,96    23,76 лв.

161

Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, 

корпус – листова стомана, прахово боядисан; 

двойнопараболичен рефлектор от огледален 

алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни 

светлоизточници тип Т5;L=130 см- “Philips”

бр 6,00 133,23    799,38 лв.

162
Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен 

под мазилка в гофрирана тръба
бр 2,00 52,76    105,52 лв.

163

Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, 

РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни 

тапи

бр 3,00 54,07    162,21 лв.

164

Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус 

метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED 

крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 

220V- “Philips”

бр 2,00 83,23    166,46 лв.

165
Направа на пълнеж от сгурия или перлит за 

изравняване на нивото
м 51,00 9,70    494,70 лв.



166

Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 

5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на 

мрежата 2/4 см.

м 51,00 15,08    769,08 лв.

167 Бетон контакт по под– бетонконтакт “Baumit” м² 51,00 1,27    64,77 лв.

168

Изпълнение на изравнителна циментова настилка 

по подове /саморазливна настилка 3мм/ - “Thomasit 

DH Maxi”, “Henkel”

м² 51,00 11,98    610,98 лв.

169

Доставка и монтаж на винилови настилки – 

антибактериални, негорими, антистатични , 

дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 

год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, 

термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило.  

м² 51,00 31,37   1 599,87 лв.

170
Доставка и монтаж на оптично димни  датчици за 

пожароизвестяване
бр 1,00 70,24    70,24 лв.

171
Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. 

с включено лепило, съобразен с идейния проект
м² 18,00 16,33    293,94 лв.

172
Доставка и монтаж стиропорени корнизи – 

широчина 50 мм; дължина 2м.
м 52,00 6,86    356,72 лв.

173

Доставка и монтаж информационна табела – 

закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина 

на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема 

стомана 

бр 1,00 39,82    39,82 лв.

174 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 1,00 54,31    54,31 лв.

175

Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и 

изходи от горната страна. Автоматични биметални 

предпазители тип С60N, монтирани върху обща 

шина с вход – отгоре, изход – отдолу. 

Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA.

бр 1,00 277,87    277,87 лв.

  9 913,24 лв.

176 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150,00 2,14    321,00 лв.

177
Бетон контакт по стени и тавани– бетонконтакт 

“Baumit”
м² 150,00 1,27    190,50 лв.

178 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150,00 3,79    568,50 лв.

179

Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, 

с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, 

устойчив на миене, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 1,38    207,00 лв.

180

Боядисване с латекс – състав: водополимерна 

дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; 

устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без 

мирис  – “Dekorator color weekend” - двукратно 

боядисване, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 4,55    682,50 лв.

181 Демонтаж радиатори бр 3,00 6,77    20,31 лв.

Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна

температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или

шпакловка.

ОБЩО КАБИНЕТ 305

Етаж 3 стая 306 площ 51 м2, зала Ню Йорк



182
Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за 

хоризонтална тръбна инсталация
м 3,00 10,95    32,85 лв.

183

Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, 

Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, 

регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, 

протоколи, 5 год.гаранция.

бр 3,00 364,41   1 093,23 лв.

184
Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен 

път с ъглови лайсни за шпакловката
м² 1,50 21,50    32,25 лв.

185 Демонтаж на дървена врата бр. 1,00 7,42    7,42 лв.

186
Обръщане на отвор врата с варова мазилка или 

гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка
бр 1,00 23,92    23,92 лв.

187

Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ 

покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои 

каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, 

дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата 

са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. 

Върху конструкцията има МДФ плоскости, 

ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока 

устойчивост и здравина. С первази от двете страни, 

изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ

бр 1,00 439,70    439,70 лв.

188
Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с 

пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм
м 0,90 11,94    10,75 лв.

189 Демонтаж контактни излази бр 2,00 3,72    7,44 лв.

190 Демонтаж лампени излази бр 6,00 3,29    19,74 лв.

191
Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, 

скрит монтаж, 16А/250V, “Легранд”
бр 6,00 7,81    46,86 лв.

192
Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит 

монтаж, 10А/250V “Легранд”
бр 1,00 6,93    6,93 лв.

193
Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 

10А/250V, “Легранд”
бр 1,00 7,25    7,25 лв.

194
Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под 

мазилка в гофрирана тръба
бр 6,00 50,91    305,46 лв.

195 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6,00 3,96    23,76 лв.

196

Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, 

корпус – листова стомана, прахово боядисан; 

двойнопараболичен рефлектор от огледален 

алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни 

светлоизточници тип Т5;L=130 см- “Philips”

бр 6,00 133,23    799,38 лв.

197
Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен 

под мазилка в гофрирана тръба
бр 2,00 52,76    105,52 лв.

198

Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, 

РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни 

тапи

бр 3,00 54,07    162,21 лв.

199

Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус 

метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED 

крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 

220V- “Philips”

бр 2,00 83,23    166,46 лв.



200
Направа на пълнеж от сгурия или перлит за 

изравняване на нивото
м 51,00 9,70    494,70 лв.

201

Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 

5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на 

мрежата 2/4 см.

м 51,00 15,08    769,08 лв.

202 Бетон контакт по под– бетонконтакт “Baumit” м² 51,00 1,27    64,77 лв.

203

Изпълнение на изравнителна циментова настилка 

по подове /саморазливна настилка 3мм/ - “Thomasit 

DH Maxi”, “Henkel”

м² 51,00 11,98    610,98 лв.

204

Доставка и монтаж на винилови настилки – 

антибактериални, негорими, антистатични , 

дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 

год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, 

термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило.  

м² 51,00 31,37   1 599,87 лв.

205
Доставка и монтаж на оптично димни  датчици за 

пожароизвестяване
бр 1,00 70,24    70,24 лв.

206
Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. 

с включено лепило, съобразен с идейния проект
м² 8,71 16,72    145,63 лв.

207
Доставка и монтаж стиропорени корнизи – 

широчина 50 мм; дължина 2м.
м 52,00 6,86    356,72 лв.

208

Доставка и монтаж информационна табела – 

закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина 

на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема 

стомана 

бр 1,00 39,82    39,82 лв.

209 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 1,00 54,31    54,31 лв.

210

Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и 

изходи от горната страна. Автоматични биметални 

предпазители тип С60N, монтирани върху обща 

шина с вход – отгоре, изход – отдолу. 

Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA.

бр 1,00 277,87    277,87 лв.

  9 764,93 лв.

211 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150,00 2,14    321,00 лв.

212
Бетон контакт по стени и тавани– бетонконтакт 

“Baumit”
м² 150,00 1,27    190,50 лв.

213 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150,00 3,79    568,50 лв.

214

Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, 

с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, 

устойчив на миене, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 1,38    207,00 лв.

Етаж 3 стая 307 площ 51 м2, зала Чикаго

Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна

температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или

шпакловка.

ОБЩО КАБИНЕТ 306 



215

Боядисване с латекс – състав: водополимерна 

дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; 

устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без 

мирис  – “Dekorator color weekend” - двукратно 

боядисване, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 150,00 4,55    682,50 лв.

216 Демонтаж радиатори бр 3,00 6,77    20,31 лв.

217
Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за 

хоризонтална тръбна инсталация
м 3,00 10,95    32,85 лв.

218

Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, 

Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, 

регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, 

протоколи, 5 год.гаранция.

бр 3,00 364,41   1 093,23 лв.

219
Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен 

път с ъглови лайсни за шпакловката
м² 1,50 21,50    32,25 лв.

220 Демонтаж на дървена врата бр. 1,00 7,42    7,42 лв.

221
Обръщане на отвор врата с варова мазилка или 

гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка
бр 1,00 23,92    23,92 лв.

222

Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ 

покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои 

каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, 

дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата 

са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. 

Върху конструкцията има МДФ плоскости, 

ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока 

устойчивост и здравина. С первази от двете страни, 

изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ

бр 1,00 439,70    439,70 лв.

223
Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с 

пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм
м 0,90 11,94    10,75 лв.

224 Демонтаж контактни излази бр 2,00 3,72    7,44 лв.

225 Демонтаж лампени излази бр 6,00 3,29    19,74 лв.

226
Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, 

скрит монтаж, 16А/250V, “Легранд”
бр 6,00 7,81    46,86 лв.

227
Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит 

монтаж, 10А/250V “Легранд”
бр 1,00 6,93    6,93 лв.

228
Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 

10А/250V, “Легранд”
бр 1,00 7,25    7,25 лв.

229
Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под 

мазилка в гофрирана тръба
бр 6,00 50,91    305,46 лв.

230 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6,00 3,96    23,76 лв.

231

Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, 

корпус – листова стомана, прахово боядисан; 

двойнопараболичен рефлектор от огледален 

алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни 

светлоизточници тип Т5;L=130 см- “Philips”

бр 6,00 133,23    799,38 лв.

232
Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен 

под мазилка в гофрирана тръба
бр 2,00 52,76    105,52 лв.



233

Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, 

РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни 

тапи

бр 3,00 54,07    162,21 лв.

234

Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус 

метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED 

крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 

220V- “Philips”

бр 2,00 83,23    166,46 лв.

235
Направа на пълнеж от сгурия или перлит за 

изравняване на нивото
м 51,00 9,70    494,70 лв.

236

Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 

5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на 

мрежата 2/4 см.

м 51,00 15,08    769,08 лв.

237 Бетон контакт по под– бетонконтакт “Baumit” м² 51,00 1,27    64,77 лв.

238

Изпълнение на изравнителна циментова настилка 

по подове /саморазливна настилка 3мм/ - “Thomasit 

DH Maxi”, “Henkel”

м² 51,00 11,98    610,98 лв.

239

Доставка и монтаж на винилови настилки – 

антибактериални, негорими, антистатични , 

дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 

год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, 

термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило.  

м² 51,00 31,37   1 599,87 лв.

240
Доставка и монтаж на оптично димни  датчици за 

пожароизвестяване
бр 1,00 70,24    70,24 лв.

241
Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. 

с включено лепило, съобразен с идейния проект
м² 8,71 17,07    148,68 лв.

242
Доставка и монтаж стиропорени корнизи – 

широчина 50 мм; дължина 2м.
м 52,00 6,86    356,72 лв.

243

Доставка и монтаж информационна табела – 

закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина 

на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема 

стомана 

бр 1,00 39,82    39,82 лв.

244

Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и 

изходи от горната страна. Автоматични биметални 

предпазители тип С60N, монтирани върху обща 

шина с вход – отгоре, изход – отдолу. 

Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA.

бр 1,00 277,87    277,87 лв.

  9 713,67 лв.

245 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 406,00 2,14    868,84 лв.

246
Бетонконтакт по стени и тавани– бетонконтакт 

“Baumit”
м² 406,00 1,27    515,62 лв.

247 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 406,00 3,79   1 538,74 лв.

Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна

температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или

шпакловка.

ОБЩО КАБИНЕТ 307

Етаж 3 Коридор "Time mashine"   площ 406 м2



248

Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, 

с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, 

устойчив на миене, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 406,00 1,38    560,28 лв.

249

Боядисване с латекс – състав: водополимерна 

дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; 

устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без 

мирис  – “Dekorator color weekend” - двукратно 

боядисване, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 406,00 4,55   1 847,30 лв.

250 Демонтаж на ел.ключове бр 2,00 0,28    0,56 лв.

251
Доставка и монтаж девиаторен ключ, защита ІР20, 

скрит монтаж, 10А/250V, “Легранд”
бр 2,00 6,89    13,78 лв.

252 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 8,00 3,96    31,68 лв.

253

Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, 

корпус – листова стомана, прахово боядисан; 

двойнопараболичен рефлектор от огледален 

алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни 

светлоизточници тип Т5;L=130 см- “Philips”

бр 8,00 133,23   1 065,84 лв.

254 Демонтаж каси на дървени врати бр 2,00 7,42    14,84 лв.

255 Демонтаж козирка от гипсокартон м² 12,00 2,97    35,64 лв.

256 Демонтаж радиатори бр 8,00 6,77    54,16 лв.

257 Демонтаж хоризонтален клон тръби радиатори м² 19,20 1,86    35,71 лв.

258
Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за 

хоризонтална тръбна инсталация
м 19,20 10,95    210,24 лв.

259 Демонтаж противопожарна кутия бр 1,00 6,37    6,37 лв.

260 Доставка и монтаж пожарни хидранти бр 1,00 241,81    241,81 лв.

261

Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, 

Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, 

регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, 

протоколи, 5 год.гаранция.

бр 3,00 364,41   1 093,23 лв.

262
Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен 

път с ъглови лайсни за шпакловката
м² 1,50 21,50    32,25 лв.

263 Оформяне сводове с рабица, мазилка и плочи     м² 2,00 89,10    178,20 лв.

264

Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, 

РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни 

тапи

бр 13,00 54,07    702,91 лв.

265
Доставка и монтаж декоративни плоскости 

/стиропор – 50/50/
бр 30,00 15,47    464,10 лв.

266

Доставка и монтаж на винилови настилки – 

антибактериални, негорими, антистатични , 

дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 

год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, 

термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило.  

м² 138,00 31,37   4 329,06 лв.

267
Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с 

пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм
м 5,50 12,45    68,48 лв.

Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна

температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или

шпакловка.



268
Доставка и монтаж на оптично димни  датчици за 

пожароизвестяване
бр 4,00 70,24    280,96 лв.

269 Направа стенопис /материали и труд/ м² 30,00 191,74   5 752,20 лв.

270

Доставка и монтаж информационна табела – 

закалено стъкло 60/84, заоблени ръбове, дебелина 

на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема 

стомана 

бр 3,00 39,82    119,46 лв.

271 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 2,00 54,31    108,62 лв.

272

Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и 

изходи от горната страна. Автоматични биметални 

предпазители тип С60N-25А-1р, предпазител тип 

С60N-4А-1р за осветлението в коридора и фоайето 

и дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA за 

контактите във фоайето.

бр 1,00 277,87    277,87 лв.

  20 448,75 лв.

273 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 194,00 2,14    415,16 лв.

274
Бетон контакт по стени и тавани– бетонконтакт 

“Baumit”
м² 194,00 1,27    246,38 лв.

275 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 194,00 3,79    735,26 лв.

276

Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, 

с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, 

устойчив на миене, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 194,00 1,38    267,72 лв.

277

Боядисване с латекс – състав: водополимерна 

дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; 

устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без 

мирис  – “Dekorator color weekend” - двукратно 

боядисване, “Dekorator color weekend”-

”МЕГАХИМ” АД.

м² 194,00 4,55    882,70 лв.

278 Демонтаж на ел.контакти и ключове бр 1,00 0,28    0,28 лв.

279
Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, 

скрит монтаж, 16А/250V, “Легранд”
бр 6,00 7,81    46,86 лв.

280
Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит 

монтаж, 10А/250V, “Легранд”
бр 1,00 6,93    6,93 лв.

281
Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен 

под мазилка в гофрирана тръба
бр 2,00 52,76    105,52 лв.

282
Направа лампени излази с ПВВМ 3х1,5 положен 

под мазилка в гофрирана тръба
бр 3,00 50,91    152,73 лв.

283 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 2,00 3,96    7,92 лв.

284

Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, 

корпус – листова стомана, прахово боядисан; 

двойнопараболичен рефлектор от огледален 

алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни 

светлоизточници тип Т5;L=130 см- “Philips”

бр 3,00 133,23    399,69 лв.

285 Демонтаж радиатор бр 1,00 6,77    6,77 лв.

Етаж 3 фоайе Публична зона 1 "Америка за България"  площ 194 м2
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286

Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=40 см, 

400/24, включително тръбен път, регулат.вентили, 

окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 

год.гаранция.

бр 1,00 383,51    383,51 лв.

287 Шкурене и боядисване вертикални тръби парно м 6,20 1,83    11,35 лв.

288 Рязане тръби хоризонтален клон радиатори м 6,00 0,99    5,94 лв.

289
Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за 

хоризонтална тръбна инсталация
м 6,00 10,95    65,70 лв.

290

Доставка и монтаж на винилови настилки – 

антибактериални, негорими, антистатични , 

дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 

год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, 

термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило.  

м² 84,00 31,37   2 635,08 лв.

291
Доставка и монтаж на ламарина инокс - 

перфорирана
м 7,00 23,50    164,50 лв.

292
Доставка и монтаж на оптично димни  датчици за 

пожароизвестяване 
бр 2,00 70,24    140,48 лв.

293

Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ 

покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои 

каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, 

дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата 

са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. 

Върху конструкцията има МДФ плоскости, 

ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока 

устойчивост и здравина. С первази от двете страни, 

изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ

бр 1,00 415,83    415,83 лв.

294

Доставка и монтаж информационна табела – 

закалено стъкло 60/90, заоблени ръбове, дебелина 

на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема 

стомана 

бр 2,00 39,82    79,64 лв.

295 Доставка  и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 1,00 54,31    54,31 лв.

7 230,26 лв.

97 350,97 лв.

9 735,10 лв.

107 086,07 лв.

21 417,21 лв.

128 503,28 лв.

/.п/

Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна

температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или

шпакловка.

ОБЩО фоайе Публична зона"Америка за България"

( Стоян Стоянов )

ДДС 20% :

Обща стойност с ДДС :
Дата:07.07.2014г. Управител: /.п/

Обща стойност без ДДС:

Непредвидени 10 %:

Обща стойност без ДДС + Непредвидени :
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