
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД 

София 1431, бул. "Акад. Иван Гешов " № 19 тел.: 80 54 210; факс: 80 54 344 

Д О Г О В О Р 

№ £3 2016г. 

Днес, . . . . ! / } . . . . 2 0 1 6 г., в гр. София, на основание Чл.101е, ал.1 от ЗОП, в резултат на 
проведена .процедура по реда на глава 8а от ЗОП, с публична покана, обявена в РОП под № 

^ЩЛлЛ.^..... от ../Л.'.£.Ъ. 2016г и във връзка с Протокол на Комисията от 
(?3.:.К<2/.. 2016г., се сключи настоящият договор с предмет: Текущи СРР, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: - СБАЛББ "Св. София" ЕАД 
с адрес: гр. София - 1431, бул. "Акад. Иван Гешов" № 19, 
БУЛСТАТ 000 664 357, тел.: 80-54-210, факс: 80-54-344, e-mail: sbalbb st.sofia@mail.bg, 
представлявана от Любчо Пенев - Изпълнителен директор и Надка Александрова - Главен 
счетоводител 
и 

ИЗПЪЛНИТЕЛ - ЕТ „МЕДИК - ЛЮБОМИР МАРИНОВ „ 
с адрес: гр.София, район Оборище, ул.Султан тепе № 7, тел.: 02/952-11-22;факс: 02/952-68-90 
БУЛСТАТ: 040555539, per. по ф.д. № 1898/ 1990 на Софийски Градски Съд, e-mail: 
Ekaterina_marinova@abv.bg, представлявана от Любомир Иванов Маринов в качеството му на 
Управител на фирмата, 
се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва необходимите 
текущи СРР в СБАЛББ "Света София" ЕАД - База 1 и База 2. 

Чл.2 Място на изпълнение - База 1 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: София, бул. „Акад. Иван Гешов" №19 
и База 2 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: София, бул. „Акад. Иван Гешов" №17 

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Чл.З Стойността по настоящия договор е до 250 000.00 лв. без ДДС, включваща труд и 
материали. При изпълнение предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
извършените текущи строително ремонтни работи, приети с акт Образец №19, по единични цени, 
съгласно Спесификацията, неразделна част от този договор, а за дейности, които не фигурират в 
спесификацията - на база нормите за разход на труд и материали, съгласно ЕТНС, УСН, 
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„Стройексперт" и книжките на издателство СЕК по различните специалности, по технико-
икономически показатели, както следва: 

Часова ставка 3.48 л в . / ч а с ; 
Допълнителни разходи върху труда 80 %; 
Доставно складови разходи 0 %; 
Печалба върху труда и допълнителните разходи за труд 5 %. 

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.4 Плащането по настоящия договор се извършва по банков път, разсрочено, в срок до 60 

дни след приемане на акт образец 19 и представяне на фактура - оригинал. 
Данни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IB A N BG93FINV91501015243811 
BIC F1NVBGSF 
Банка Първа Инвестиционна Банка АД 

В изпълнение Чл.З, ал.1 от Закона за счетоводството, Изпълнителят е длъжен да фактурира 
доставката на български език. В случай на запис на латиница по фактурата, Възложителят не приема 
документа и го връща на Изпълнителя за корекция. 

Чл.5 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор / договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на: 

протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените доставки и предоставените услуги от 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с договорените изисквания, с приложени доказателства от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите всички извършени от него 
дейности по сключения между тях договор за подизпълнение. 
или 
- доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата 

или част от нея не е извършена от подизпълнителя 

IV. ГАРАНЦИИ: 
Чл.6 Гаранционният срок на извършените строително-ремонтни работи е съгласно ЗУТ, 

считано от датата на завършване на обекта. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при 

стриктното спазване на техническите стандарти и действащите законови изисквания. 

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви в случай на авария при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
не по-късно от 4 часа след получаването на сигнал, когато същият е подаден преди 12.00 часа на 

съответния ден; 
до 9.00 часа на следващия ден, когато сигналът е подаден след 12.00 часа на предходния ден. 

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, представяйки съответни сертификати, че 
доставяните материали, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на договора отговарят 
на техническите стандарти. Не се допуска влагането на доставки, не отговарящи на стандартите за 



качество. Влаганите материали предварително се съгласуват по цена. количество и качество с 
Възложителя. 

Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на дейностите по технология, 
осигуряваща спазването на техническите спецификации и стандартите. Дейността, предмет на 
договора, се извършва от квалифицирана работна сила и технически компетентно ръководство. 

Чл.П ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва само технически квалифициран персонал и да 
обезпечава необходимата трудова и технологична дисциплина. 

Ч л . П ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи сигурността и охраната на строителната 
площадка и на всички дейности, които се извършват на нея. Задължение на Изпълнителя е по време 
на изпълнението, работниците да бъдат инструктирани стриктно да спазват правилата по охрана на 
труда, в съответствие с действащите към момента в РБългария нормативните документи. 

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното съхранение и опазване на 
материалите до тяхното влагане. 

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, констатирани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получени в резултат на некачествено изпълнение на задълженията по договора 
от страна на Изпълнителя. 

Чл.15 Ако недостатъци бъдат констатирани по време на приемателно-предавателни 
процедури, те се отстраняват в посочен от лицето, упражняващо КОНТРОЛ и съгласуван с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. В случай на некачествено изпълнение на извършваната работа или 
неотстраняване на такава, Възложителят заплаща на Изпълнителя половината от извършената 
дейност. 

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, 
възникнали от неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове. 

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лицето на 
упълномощен от него представител и да се съобразява с указанията му относно качественото и точно 
изпълнение на работата. 

Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска насрочване на съвещания с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
преразглеждане на дейностите, предмет на договора и за решаване на въпроси, появили се в процеса 
на изпълнение на СРР. 

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 - дневен срок. 

Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при подписване на договора, да представи необходимите, 
съгласно ЗОП документи, издадени от съответните компетентни органи 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.21 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на Изпълнителя строителна площадка. 

Чл.22 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители, които да контролират 
във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, етап на 
изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на 



дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Те приемат и подписват всички документи по изпълнението на 
дейностите предмет на договора. 

Чл.23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена по предвидените в договора 
ред и срокове. 

Чл.24 Страните определят свои упълномощени представители по настоящия договор, както 
следва: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл.25 Възложителят има право да поиска отстраняването от дейността на персонал при 
обосновани случаи на незадоволителна компетентност и/или нарушиния на технологичната 
дисциплина. Изпълнителят е длъжен веднага да замени тези лица с други. Възложителят не носи 
отговорност за трудово-правните взаимоотношения на Изпълнителя с персонала. 

Чл.26 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 

VII. СРОКОВЕ 
Чл.27 Срок за изпълнение - текущи строително-ремонтни работи, необходими в следствие на 

възникнали аварии за срока на договора - 1 година, считано от 10.07.2016г.. 

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
Чл.28. Предвиденият подизпълнител в офертата (наименование и 

правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) извършва: 
(посочват се видовете работи от предмета на поръчката, 

които ще се предложат на конкретния подизпълнител); 
% (посочва се съответстващият на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка). 
Чл.29 Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от 

отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор. 
Чл.30 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 

Сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, an. 1 или 5 
от ЗОП; 

Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената 
поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 
б) Предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на 

една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение; 
в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя. 

Чл.31 В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в настоящия договор 
подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или 
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е нарушена 
забраната по предходния член. 

Чл.32 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Чл.ЗЗ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на 
забраната по чл.30 в 14-дневен срок от узнаването. 



Чл.34 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена 
поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 
Чл.35 При забава в сроковете на извършване и предаване на дейностите, предмет на договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01% на ден, но не повече от 5% върху стойността 
на неизпълнената част . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно удържа сумите за неустойка от плащания към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на забава в сроковете по Чл.5а, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 5% върху стойността на работата, извършена в резултат на възникналата авария. 

Чл.36 При просрочено плащане над срока, определен в Чл.З, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% на ден, но не по-вече от 5 % от дължимата сума. 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.37(1) По вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва техническите спецификации и стандарти по изпълнение на договора. 
2. При системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 
3. При неспазване сроковете, определени в Чл.5а. 

(2) В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ едностранно прекратява договора, като има право да 
удържи до 10% от дължимите към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания за претърпените загуби и вреди. 

Чл.38 Преди пристъпване по процедури за прекратяване на договора, двете страни са длъжни 
да представят писмено обосновани мотиви и да проведат среща за изясняване на мотивите, при 
наличие на възможност да сключат споразумение, уреждащо споровете. 

Чл.39 При прекратяване на договора Изпълнителят е длъжен да прекрати незабавно всякакво 
изпълнение, да обезопаси работната площадка, след което да напусне обекта в разумни срокове. 

XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
Чл.40 Страните по настоящия договор, не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 

ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.41 "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. 

Чл.42 Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия 
с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При 
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

Чл.43 Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 
насрещни задължения се спира. 

Чл.44 Не представлява "непреодолима сила " събитие, причинено по небрежност или чрез 
умишлено действие на някоя от страните или техни представители и / или служители. 

Чл.45 Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните 
се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се 
превръщат в неразделна част от този договор. 

Чл.46 В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, 
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или 

XII. СПОРОВЕ 



отнасящи се до неговото тълкуване, недействетелност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат 
разрешавани според българските материални и процесуални закони то компетентния съд по реда на 
ГПК. 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Чл.47 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи 

от този договор. 

Чл.48. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско 
законодателство. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за ИЗПЪЛНИТЕЛ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
/Изпълнителен Директор 

Любчо Пенев/ 

/Гл. счетоводител -
Н. Александрова/ 

/Юрисконсулт • 
Е. Стойнова/ У 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 



СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД 

София 1431, бул. "Акад. Иван Гешов " № 19 тел.: 80 54 210; факс: 80 54 344 

. ПРИЛОЖЕНИЕ 
КЪМ ДОГОВОР № Sp. /Ж>.££.20\6 Г. 

СПОРАЗУМЕНИЕ З А ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява своите задължения по договора в условията на 24-

часов непрекъснат режим на работа на лечебното заведение. 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност както за изпълнението на СМР, в съответствие 

с норативната уредба, така и за правилата за изпълнение на СМР и на мерките за 
опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка. 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
3.1 Да допуска на работа само правоспособни, квалифицирани и предварително 

инструктирани работници и служители, в съответствие с изискванията в 
нормативните актове по безопасност на труда и ПО за съответните видове 
работи и дейности, които ще се изпълняват и които отговарят на 
изискванията на КТ, а в случаите когато се изисква да са правоспособни - да 
имат необходимата квалификация за съответната работа или дейност 
/удостоверения за квалификационна група и др. сертификати/ 

3.2 Да представи списък на работниците и служителите, които ще работят на 
територията на лечебното заведение. 
3.3. Да представя на Упълномощения представител на Възложителя писмена 

информация за всяка промяна в състава на работниците или служителите, 
изпълняващи дейности по договора. 

3.4Да не допуска до извършване на СМР и други ремонти на територията на 
лечебното заведение, работници на Изпълнителя, които не са преминали 
предварително начален инструктаж по ЗБУТ и ПБ. 

3.5Да не предприема самостоятелна дейност при спиране на някои от 
инсталациите /ОВ, ВиК, Ел. и др./, без да е уведомил Упълномощения 
представител на Възложителя. 

3.6Да осигурява съответните защитни облекла /ЛПС и СРО/ при извъртане на 
СМР и др. ремонти на работниците и служителите си и да осъществява 
контрол за използването им. 

3.7Да взема предохранителни мерки при извършване на СМР, с цел 
предпазването на работещия персонал, служители на болницата, пациенти и 
други посетители на СБАЛББ „Света София" ЕАД, с предпазни парапети, 
колани, въжета, светлинна сигнализация, ограждения и други подобни 
подходящи съоръжения. 



3.8Да провежда и регистрира начален, ежедневен и периодичен инструктаж на 
работното място по безопасност. 

3.9Да спазва вътрешните правила и установения в болницата ред. 
4. Извършването на заваръчни и други огневи работи от Изпълнителя се 

осъществяват, съгласно нормативната уредба, като отговорен за тези видове работи 
е Изпълнителят. 

5. Обезопасяване на СМР спрямо експлоатационните дейности: 
5.1 При работа по покриви и фасади на сградите, собственост на СБАЛББ „Света 
София" ЕАД, Изпълнителят монтира необходимите предпазни ограждения 
/хоризонтални и вертикални/ над входовете и подходите, пътеките и околността 
на извършваните СМР. 

6. На работните места по договор и в околностите им, Изпълнителят поставя 
предупредителни знаци и сигнали, съгласно изискванията на действащите 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

/Гл.счетоводител -
Н. Александрова/ 

/Юрисконсулт -
Е. Стойнова/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА 

Настоящото предложение е подадено от 

ЕТ „ МЕДИК - ЛЮБОМИР МАРИНОВ „ 

и е подписано от Любомир Иванов Маринов , ЕГН 5808115581 

в качеството му на Управител 

Предлагаме следните ценови показатели, въз основа на които и съгласно 
ЕТНС, УСН, „Стройексперт" и книжките на издателство СЕК по различните 
специалности, ще бъдат остойностени извършваните СРР, които не са 
включени в спесификациите по отделните части: 

> Часова ставка за труд - 3,48 лв./ч. /1 / 

> Допълнителни разходи върху труда - 80 %, 

равно на 2,78 лв / час 121 

> Печалба върху труда и допълнителните разходи за труд 5 %, 
равно на 0,31 лв./час /3/ 

Общо сума/1+2+3/: 6,57 лв./час 

> Доставно-складови разходи Тдс - 0 % 

Забележка: Посочената цена да е без ДДС. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
При участието си в процедурата съм спазил всички изисквани^ за минимална 

цена на труда, съобразена с МОП за отрасъл „Строителство" по категории персонал. 



ЦЕНОВА ОФЕРТА 
ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО АС - ЧАСТ 

ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ 

№ Видове СМР Мярка К-во Ед.цена 
в лв без ДДС 

АС ЧАСТ 
1 Демонтаж на стар фаянс по стени и около мивки на лепило м2 1.00 3.66 
2 Демонтаж на единични фаянсови плочки по стени и около мивки на лепило бр 1.00 0.15 

Фаянсова облицовка по стени на фуга до 2мм при ремонти м2 1.00 16.53 

4 Обръщане с фаянсови плочки по страници около отвори на прозорци, врати и други Ml 1.00 1.88 
5 Монтаж на PVC лайсна по ръбове M l 1.00 0.50 
6 Подмяна на единични фаянсови плочки бр 1.00 1.00 
7 Сваляне на стара и подкожушена шпакловка по тавани м2 1.00 0.60 
8 Гипсова изравнителна мазилка с дебелина до 10 мм с готова смес м2 1.00 2.86 
9 Гипсова шпакловка по стени и тавани м2 1.00 2.73 

_\г 

11 

Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани м2 1.00 1.48 _\г 

11 
Изкърпване на вароциментова мазилка с дебелина до 10 мм с готова смес при 
ремонти м2 1.00 2.86 

12 Изкърпване на гипсова шпакловка м2 1.00 6.94 
13 Изкърпване на канали във вароциментова мазилка с шир. До 5 см м1 1.00 0.27 
14 Монтаж на ръбоохранители Ml 1.00 1.20 
15 Разбиване на настилка от теракотени плочки и гранитогрес м2 1.00 3.62 
16 Настилка от теракотени плочки на лепило м2 1.00 10.55 
17 Настилка от гранитогрес м2 1.00 12.66 
18 Търкане и полиране на настилка от мозайка м2 1.00 2.10 
19 Търкане и полиране на стъпала от мозайка м2 1.00 2.10 
20 Грундиране с латексов грунд по стени и тавани м2 1.00 1.48 
21 Боядисване с бял латекс по стени и тавани двукратно м2 1.00 3.93 
22 Боядисване с цветен латекс по стени и тавани двукратно м2 1.00 3.93 
23 Боядисване с бял латекс по стени и тавани трикратно м2 1.00 4.16 
24 Боядисване с цветен латекс по стени и тавани трикратно м2 1.00 4.16 

25 
Боядисване с бял латекс имащ антибактериално действие по стени и тавани 
двукратно м2 1.00 2.49 

2 
Боядисване с цветен латекс имащ антибактериално действие двукратно по стени и 
авани м2 1.00 3.93 

~27 Боядисване с латекс за вътрешни стени двукратно на височина над Зм м2 1.00 3.93 
28 Алкиднаблажна/ боя по дървени повърхности двукратно м2 1.00 2.39 
29 Алкидна/блажна/ боя по радиатори двукратно м2 1.00 1.32 
30 Алкидна/блажна/ боя по метални парапети,решетки двукратно м2 1.00 1.70 
31 Грундиране с анитикорозионен грунд при ремонти м2 1.00 1.12 
32 Алкидна /блажна/ боя по цокли двукратно при ремонти м2 1.00 2.28 
33 Минизиране на метални повърхностти при ремонти м2 1.00 1.11 
34 Бронзиране на метални повърхности със сребърен феролит м2 1.00 1.34 
35 Хидроиозация върху стари течове м2 1.00 1.32 
36 Хидроизолация по стени и подове в бани.тоалетни и мокри помещения м2 1.00 1.10 

37 Монтаж на преградни стени от гипсокартон еднослойни на единична конструкция м2 1.00 11.70 
38 Монтаж на преградни стени от гипсокартон двуслойни на единична конструкция м2 1.00 4.90 
39 Монтаж на преградни стени от гипсокартон двуслойни на двийна конструкция м2 1.00 5.00 
40 Монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция м2 1.00 6.05 
41 Монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон лепена на лепида_ м2 1.00 2.26 



№ Видове CMP Мярка К-во Ед.цена 
в лв без ДДС 

42 Обличане с гипсокартон и вата около тръби м2 1.00 4.38 
43 Обръщане с гипсокартон по страници Ml 1.00 1.82 
44 Окачен таван с минераловатни пана модул 600x600 за помещения до 50 м2 м2 1.00 2.11 
45 Окачен таван с минераловатни пана модул 600x600 за помещения над 50 м2 м2 1.00 1.45 
46 Монтаж на ревизии с размери до 20x20 см б р 1.00 0.60 
47 Монтаж на ревизии с размери над 20x20 см. б р 1.00 0.60 
48 Изваждане на врати от зид всички видове б р 1.00 2.33 
49 Защитно покриване с найлон и тиксо при ремонти м2 1.00 1.15 
50 Събиране, товарене и извозване на строителни отпадъци мЗ 1.00 45.00 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 204.73 

Пояснения: Единичната цена е крайна и включва:норма време*часова ставка, 
допълнителни разходи и печалба 

Забележка: Необхванатите видовете CMP, които не са отразени в техническото гадание ше бъ 
остойностявани след представяне на анализни цени f ~~т~^^-

21.04.2016 г. Управите^: г \ 
/инж. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6В 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО ЕЛЕКТРО - ЧАСТ 
ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ 

№ по 
ред 

ВИДОВЕ СРР Ед.мярка цена в лв. без 
ДДС 

ЧАСТ: Електро 
1 Демонтаж ключове и контакти бр. 0.71 
2 Демонтаж аплици и плафониери бр. 0.54 
3 Демонтаж луминисцентни осветителни тела бр. 2.18 
4 Прозвъняване лампени и контактни излази бр. 1.37 
5 Изтегляне (демонтаж) на проводник до 2 х 1.5 мм2 от тръба м 1.09 
6 Изтегляне (демонтаж) на проводник до 2 х 2.5 мм2 от тръба м 1.09 
7 Направа улеи до 5/5 в стара тухла и мазилка м 1.09 
8 Доставка и полагане кабелна скара 100/5 м 3.94 
9 Доставка и полагане гофрирани тръби 13.5 мм м 1.62 
10 Доставка и полагане гофрирани тръби 16 мм м 2.97 
11 Доставка и полагане гофрирани тръби 23 мм м 3.77 
12 Доставка и изтегляне проводник ПВ-А1 3x1.5 мм2 м 0.35 
13 Доставка и изтегляне проводник ПВ-А1 3x2.5 мм2 м 0.64 
14 Доставка и изтегляне проводник ПВ-А1 3x4 мм2 м 0.85 
15 Доставка и изтегляне проводник ПВ-А1 3x6 мм2 м 1.09 
16 Доставка и изтегляне проводник ПВ-А1 3x10 мм2 м 1.09 
17 Доставка и полагане ПВ-А2 16 мм2 жълтозелен м 1.70 
18 Доставка и изтегляне кабел CBT 3x1.5 мм2 м 1.00 
19 Доставка и изтегляне кабел CBT 3x2.5 мм2 м 1.00 
20 Доставка и изтегляне кабел CBT 3x4 мм2 м 1.12 
21 Доставка и изтегляне кабел CBT 4x6 мм2 м 1.27 
22 Доставка и изтегляне кабел CBT 4x10 мм2 м 1.27 
23 Доставка и изтегляне кабел СВТ 4x16 мм2 м 1.46 
24 Доставка и полагане на скара кабел СВТ 4x6 мм2 м 2.76 
25 Доставка и полагане на скара кабел CBT 4х 10 мм2 м 2.76 
26 Доставка и полагане на скара кабел СВТ 4x16 мм2 м 3.04 
27 Доставка и полагане открито на скоби кабел СВТ 4x6 мм2 м 4.27 
28 Доставка и полагане открито на скоби кабел СВТ 4x10 мм2 м 4.27 
24 Доставка и полагане открито на скоби кабел СВТ 4x16 мм2 м 4.84 
30 Доставка и полагане проводник ПВВ-МБ1 3x1.5 мм2 м 0.54 
31 Доставка и полагане проводник ПВВ-МБ1 3x2.5 мм2 м 0.54 
32 Доставка и полагане проводник ПВВ-МБ1 3x4 мм2 м 0.71 
33 Демонтаж кабели стара електроинсталация м 0.08 
34 Лампен излаз с ПВ-А1 3 х 1.5 мм2 в гофрирана тръба до 6 м бр. 14.07 
35 Лампен излаз с ПВ-А1 3 х 1.5 мм2 в гофрирана тръба до 8 м бр. 14.07 
36 Лампен излаз с ПВ-А1 3 х 1.5 мм2 в гофрирана тръба до 10 м бр. 16.54 
37 Контактен излаз с ПВ-А1 3 х 2.5 мм2 в гофрирана тръба до 6 м бр. 14.07 
38 Контактен излаз с ПВ-А1 3 х 2.5 мм2 в гофрирана тръба до 8 м бр. 14.07 
39 Контактен излаз с ПВ-А1 3 х 2.5 мм2 в гофрирана тръба до 10 м бр. 16.54 
40 Лампен излаз с ПВВМ 3 х 1.5 мм2 в гофрирана тръба до 6 м бр. 3.52 
41 Лампен излаз с ПВВМ 3x1.5 мм2 в гофрирана тръба до 8 м бр. 4.92 
42 Лампен излаз с ПВВМ 3 х 1.5 мм2 в гофрирана тръба до 10 м бр. 7.30 
43 Лампен излаз с кабел СВТ 3 х 1.5 мм2 в гофрирана тръба до 6 м бр. 14.07 



JVs по 
ред 

ВИДОВЕ СРР Ед.мярка 
цена в лв. без 

ДДС 

44 Лампен излаз с кабел СВТ 3x1.5 мм2 открито до 6 м бр. 10.02 
45 Доставка и монтаж разклонителна кутия скрита до 8/8 см бр. 1.42 
47 Направа суха разделка до 3x10+6 мм2 бр. 1.19 
48 Направа връзки до 2.5 мм2 бр. 0.33 
49 Направа връзки до 16 мм2 бр. 0.88 
50 Доставка и монтаж конзоли бр. 1.42 
51 Доставка и монтаж ключ обикновен (единичен) скрит бр. 0.98 
52 Доставка и монтаж ключ девиаторен скрит бр. 0.98 
53 Доставка и монтаж ключ сериен скрит бр. 0.98 
54 Доставка и монтаж контакт Шуко скрит бр. 0.98 
55 Доставка и монтаж контакт Шуко двоен бр. 0.98 
56 Ключ сериен бр 0.98 

57 Доставка и монтаж осветителни тела ЛОТ 2x36 W ЕПРА открит монтаж бр 6.90 

58 Доставка и монтаж осветителни тела ЛОТ 4x18 W ЕПРА скрит монтаж бр 13.68, 

59 Доставка и монтаж агшик противовлажен бр 2.18 
60 Доставка и монтаж аплик декоративен бр 1.43 
61 Доставка и монтаж плафониера бр 2.18 
62 Доставка и монтаж бактерицидна лампа 30W бр 2.73 
63 Доставка и монтаж EXIT бр 1.43 
64 Набиване заземителни колове (комплект 3 бр.) бр 12.35 
65 Набиване заземителни колове (1 бр.) бр 6.00 
66 Полагане поцинкована шина 40/4 мм м 2.40 

ОБЩО: 248.61 

Пояснения: Единичната цена е крайна и включва:норма време*часова ставка, 

допълнителни разходи и печалба.обявени като критерии за оценка в офертата 

1 
я е щ е 

Забележка: I Необхванатите видовете СМР, които не са отразени в техническото задание ще бъдат 
остойностявани след представяне на анализни цени 

21.04.2016 г. У правЛЛгс^»./.. 1 ...J. 
и н ж . Любомир Маринов/ 



ЦЕНОВА ОФЕРТА 
ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО АС 

МАТЕРИАЛИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6А-1 

-ЧАСТ 

№ Видове СМР Мярка К-во Ед.цена 
в лв без ДДС 

АС ЧАСТ 
1 Фаянс 20Х20см м2 1.00 10.00 
2 Фаянс ЗОхЗОсм м2 1.00 10.00 
3 Фаянс 25Х40см м2 1.00 10.15 
4 PVC лайсна /ръбоохранител/ M l 1.00 0.23 
5 Вароцимент 1:2 мЗ 1.00 57.00 
6 Вароцимент 1:3 мЗ 1.00 43.00 
7 Теракотени плочки 20x20 см м2 1.00 8.55 
8 Теракотени плочки 33x33 см м2 1.00 9.00 
9 Бетонконтакт кг 1.00 2.10 
10 Алуминиев ъгъл ръбоохранител/ Ml 1.00 1.80 
11 Готова смес за шпакловка кг 1.00 0.23 
12 Гипс кг 1.00 0.23 
13 Лепило за плочки кг 1.00 0.55 
14 Гранитогрес м2 1.00 11.70 
15 Грунд за латекс кг 1.00 3.50 
16 Латекс бял /обикновен/ кг 1.00 1.90 
17 Латекс бял /антибактериален/ кг 1.00 1.60 

18 Алкидна /блажна' боя л 1.00 3.00 
19 Гипсокартон /вкл. Конструкцията' м2 1.00 6.90 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 181.44 

Забележка: Материалите които ще бъдат влагани за СМР извън техническото 
задание да се представят сертификати и мостри предварително одобрени от 
Възложителя 

21.04.2016 г. Управр 
инж.ЛюбоМир Маринов 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6В - 1 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО ЕЛЕКТРО - ЧАСТ 

МАТЕРИАЛИ 

№ Видове СМР Мярка К-во 
1 д . цена в лв. 

без ДДС 
ЕЛЕКТРО 

1 осветителни тела Л О Т 2x36 W ЕПРА открит монтаж бр 1.00 26.80 

2 осветителни тела Л О Т 4x18 W ЕПРА скрит монтаж бр 1.00 27.78 

3 аплик противовлажен бр 1.00 6.11 
4 аплик декоративен бр 1.00 6.85 
5 плафониера бр 1.00 6.00 

6 бактерицидна лампа 30W бр 1.00 28.18 
7 E X I T бр 1.00 12.00 
8 гофрирани тръби 13.5 мм м 1.00 0.21 
9 гофрирани тръби 16 мм м 1.00 0.27 

10 гофрирани тръби 23 мм м 1.00 0.41 
11 проводник ПВ-А1 3x1.5 мм2 м 1.00 0.92 
12 проводник ПВ-А1 3x2.5 мм2 м 1.00 1.50 
13 проводник ПВ-А1 3x4 мм2 м 1.00 2.35 
14 проводник ПВ-А1 3x6 мм2 м 1.00 2.85 
15 проводник ПВ-А1 3x10 мм2 м 1.00 4.80 

16 ПВ-А2 16 мм2 жълтозелен м 1.00 3.32 

17 кабел С В Т 3x1.5 мм2 м 1.00 0.80 

18 кабел СВТ 3x2.5 мм2 м 1.00 1.24 

19 кабел С В Т 3x4 мм2 м 1.00 2.08 
20 кабел СВТ 4x6 мм2 м 1.00 3.56 
21 кабел С В Т 4x10 мм2 м 1.00 5.82 
22 кабел С В Т 4x16 мм2 м 1.00 10.36 
23 скара кабел СВТ 4x6 мм2 м 1.00 12.60 
24 скара кабел СВТ 4x10 мм2 м 1.00 12.60 

25 скара кабел СВТ 4x16 мм2 м 1.00 12.60 

26 скоби кабел СВТ 4x6 мм2 м 1.00 0.40 

27 скоби кабел С В Т 4x10 мм2 м 1.00 0.56 

28 скоби кабел С В Т 4x16 мм2 м 1.00 0.60 
29 проводник ПВВ-МБ1 3x1.5 мм2 м 1.00 0.84 

30 проводник ПВВ-МБ1 3x2.5 мм2 м 1.00 1.33 
31 проводник ПВВ-МБ1 3x4 мм2 м 1.00 2.01 
32 разклонителна кутия скрита до 8/8 см бр 1.00 0.80 

33 ключ обикновен ( единичен)скрит бр 1.00 1.40 
34 ключ девиаторен скрит бр 1.00 2.10 
35 ключ сериен скрит бр 1.00 1.50 
36 контакт Шуко скрит бр 1.00 1.51 
37 контакт Шуко двоен бр 1.00 2.34 
38 Ключ сериен бр 1.00 1.50 
39 кабелна скара 100/5 бр 1.00 12.60 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 221.50 
Забележка: За материалите които ше бъдат влагани за СМР извън техническото задание да се 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6С 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО ВиК - ЧАСТ 

ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ 

№ Видове СМР Мярка К-во Ед.цена 
в лв без ДДС 

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 
1 Монтаж на аварийна скоба 2" бр 1.00 1.87 
2 Монтаж на аварийна скоба 1 3/4" бр 1.00 0.69 
3 Монтаж на аварийна скоба 1 " бр 1.00 1.59 
4 Монтаж на аварийна скоба 1/2" бр 1.00 1.40 
5 Монтаж на ППР тръба ф25 Ml 1.00 8.53 
6 Монтаж на спирателен кран ППР ф 25 бр 1.00 2.55 
7 Монтаж на ППР тръба ф20 бр 1.00 7.54 
8 Монтаж на спирателен кран ППР ф 20 бр 1.00 2.55 
9 Монтаж на фасонни части ПВЦ Ф 40 бр 1.00 1.12 
10 Монтаж на фасонни части ПВЦ Ф 50 бр 1.00 1.12 
11 Монтаж на фасонни части ПВЦ Ф 110 бр 1.00 1.40 
12 Смяна тоалетна дъска бр 1.00 4.19 
13 Смяна глави батерия бр 1.00 2.55 
14 Смяна сифон мивка бр 1.00 3.59 
15 Смяна маншон 50/40 за тоалетна чиния бр 1.00 0.99 
16 Смяна на меки връзки за мивка бр 1.00 1.59 
17 Смяна на поплавък за тоалетно казанче бр 1.00 2.34 
18 Демонтаж и обратен монтаж на тоалетно казанче бр 1.00 10.89 
19 Демонтаж и обратен монтаж на тоалетна чиния бр 1.00 24.23 
20 Смяна на камбанка двустепенна за казанче бр 1.00 2.55 
21 Отпушване на подов сифон бр 1.00 7.28 
22 Отпушване на тоалетна бр 1.00 16.77 
23 Отпушване на сифон мивка бр 1.00 7.28 
24 Смяна на шлаух за душ батерия бр 1.00 2.34 
25 Демонтаж на смесител за мивка бр 1.00 4.11 
26 Демонтаж на смесител за душ батерия бр 1.00 4.47 
27 Монтаж на смесител за мивка бр 1.00 8.53 
28 Монтаж на душ батерия бр 1.00 14.92 
29 Смяна на слушалка за душ бр 1.00 1.04 
30 Отпушване на хоризонтална канализация M l 1.00 4.47 
31 Отпушване на вертикална канализация Ml 1.00 4.36 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1S8.85 

Пояснения: Единичната цена е крайна и включва:норма време*часова ставка, 
допълнителни разходи и печалба.обявени като критерии за оценка в офертата 

Забележка: ЕНеобхванатите видовете СМР, които не са отразени в техническото задание ще бъдат 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6С - 1 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО ВиК - ЧАСТ 

МАТЕРИАЛИ 

№ Видове СМР Мярка К-во Ед.цена 
в лв без ДДС 

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 
1 Скоба 2" бр 1.00 0.96 
2 Скоба 1 3/4" бр 1.00 0.71 
3 Скоба 1 бр 1.00 0.53 
4 Скоба 1/2" бр 1.00 0.44 
5 ППР тръба ф25 м1 1.00 2.31 
6 Спирателен кран ППР ф 25 бр 1.00 6.95 
7 ППР тръба ф20 бр 1.00 1.46 
8 Спирателен кран ППР ф 20 бр 1.00 6.00 
9 Фасонни части ПВЦ Ф 40 /колена, муфи, тройници/ бр 1.00 0.69 
10 Фасонни части ПВЦ Ф 50/ колена,муфи,тройници,дъги/ бр 1.00 1.22 
11 Фасонни части ПВЦ Ф 100/ колена,муфи,тройници,дъги/ бр 1.00 1.18 
12 Тоалетна дъска бр 1.00 7.35 
13 Глава батерия бр 1.00 1.47 
14 Сифон мивка бр 1.00 1.32 
15 Маншон 50/40 за тоалетна чиния бр 1.00 0.44 
16 Меки връзки за мивка бр 1.00 3.68 
17 Поплавък за тоалетно казанче бр 1.00 1.91 
18 Тоалетно казанче бр 1.00 20.82 
19 Тоалетна чиния бр 1.00 41.87 
20 Камбанка двустепенна за казанче бр 1.00 10.64 
21 Подов сифон бр 1.00 3.43 
22 Моноблок бр 1.00 91.14 
23 Сифон мивка бр 1.00 5.17 
24 Шлаух за душ батерия бр 1.00 11.25 
25 Смесител за мивка бр 1.00 32.78 
26 Смесител за душ батерия бр 1.00 51.66 
27 Слушалка за душ бр 1.00 2.79 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 310.17 

/ 


