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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДЖАМБО 33” ЕООД, гр. Велико Търново
ПРЕДМЕТ: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на 
сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ - Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
Д Г  „Пролет””

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка на основание чл.112, ал. 1 от ЗОП 

№ BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-L.

Днес А 2 ь € & , .  ..2018 г. в град Велико Търново, между:
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град Велико 

Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново и 
лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
(ЗФУКПС), от една страна,

и
2. „ДЖАМБО 33” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, 

ул. „Стара планина” № 7, вх. А, с ЕИК: 104615209, тел.: 062/650 647; факс: 062/650 647; е- 
mail: djambo33@abv.bg, представлявано от управителя Тодор Джамбазов, наричан за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от 
ППЗОП от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № РД 24-62 от 29.06.2018 г. 
по обществена поръчка вписана в регистъра на АОП с уникален № 00073-2018-0019 на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и 
прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ - Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
Д Г„П ролет ””, се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове 
работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на 
СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на
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учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в 
град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ - Реконструкция и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност на Д Г  „Пролет””.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични 
цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за обекта и техническата 
спецификация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи 
отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до 
изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие на 
договора.

- Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция е 120 /сто и двадесет/ 
календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а 
към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 
31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

- Срок за изпълнение на дейностите по строително -  монтажните работи по време на 
отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове е до датата на 
изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, включени в 
него.

(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, 
предложен в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване на 
дейността, съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор за БФП по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на 
дата 04.10.2017 г. с № от HCyH-BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Срокът за изпълнение на 
проекта е 30 месеца от подписване на ДБФП от дата 04.10.2017 г. и в който срок се включва 
изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане. Всички 
дейности, включително: окончателно разплащане към изпълнители, представянето на 
окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да 
приключат в рамките на срока за изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на 
дейността по проекта - 04.04.2019 г., е определена на база график за реализиране на 
дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на 
Административен договор за БФП. В горния случай се запазва предложения от участника срок 
за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.

И. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
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Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна 
сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 0 %. (посочва се в приложимите 
случаи, ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП за съответния обект в 
размер допустим за обекта), е както следва:

За изпълнение на СМР общо в размер на 359 733,64 /триста петдесет и девет хиляди 
седемстотин тридесет и три лева 64 ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 431 680,37 
/четиристотин тридесет и една хиляди шестстотин и осемдесет лева и 37 ст./ лева.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността -  авансово, а именно: 125 906,77 /сто
двадесет и пет хиляди деветстотин и шест лева и 77./ лева без ДДС, а с ДДС 151 088,13 /сто 
петдесет и една хиляди осемдесет и осем лева и 13 ст./ лева.

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за 
авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, 
посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за 
времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли 
при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко 
следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за 
размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане 
или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на 
договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени 
средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен, 
срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за 
удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето 
осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани 
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при 
показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дн. 
срок след отстраняването им.

(3) Не подлежат на разплащане работи, неокомплектовани с разходооправдателни 
документи -  подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за 
вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни 
документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2
БУЛСТАТ: 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов 
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Получил фактурата: Ръководител проект - Зорница Кънчева
Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани е изпълнението на 

проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДБФП от дата 04.10.2017 г. е № 
BG16RFOP001-1.009-0001-C01 по ОПРР 2014-2020 г ”.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени 
работи ако е налице:

1. Несъгласувано е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това 
число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;
(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, 

осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор 
констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече 
последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети е подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото 
качество и/ или е налице отклонение от проекта за обекта и/или материалите не са 
съгласувани е осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор 
или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не отговаря на НАРЕДБА № 
РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите 
на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящия договор ред е протокол по реда на чл. 6 се констатира, че 
действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други 
обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число 
несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на 
вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия 
договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN 
BG80SOMB91303224758000, BIC код на банката SOMBBGSF, при Общинска банка, клон 
Велико Търново.

(10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с 
увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови 
количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и 
одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат 
предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на 
обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като 
непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, 
в рамките на която е сключен договорът.

(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с 
отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от 
необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.
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(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността 
по чл.З, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното 
плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени 
разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за 
изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, 
съгласно ДБФП.

(13) Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя съгласно 
установените с документите по ал. 11 количества, на базата на единичните цени, предложени 
с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено-стойностната сметка. За 
видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се 
образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка 4,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 90 % ;
- допълнителни разходи върху механизация 75 %;
- доставно - складови разходи 10 %;
- печалба 10 % .

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ
НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 

поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на 

извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.
Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да

проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в 
този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение 
на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго 
неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква 
съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на 
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и 
да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и 
двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от 
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
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(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, 
в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото 
възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци 
работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или 
естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие 
на констатирането му по реда по-горе.

Чл.7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на 
нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни 
писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на 
дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички 
указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене 
на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този 
договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, 
посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания 
за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по а л .5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал.7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението 
на поръчката.
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(13) Замяна и л и  включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща 
копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

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

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не 
включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова 
помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция е УО са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ
НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския 
контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената 
работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия 
строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при 
извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва да 
гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще бъдат 
използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на околната 
среда.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното 
съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния 
протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 
техническия ръководител на обекта: Ивка Папазова.

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не подлежат на 
заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички 
закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на 
безопасността на труда; противопожарни и строително- технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване 
на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и 
изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за 
тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен 
надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението 
на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да 
отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената е офертата методология на 
работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, 
използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със 
стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на 
персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации 
информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на 
обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на 
настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична 
счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при 
поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на 
Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на
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безвъзмездната финансова помощ.
Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 

право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.
Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 

необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него 

материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са 
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с 
последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на 
различните видове работи механизация.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, 
или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва 
правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била 
причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за 
компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. 
Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност 
за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради 
изпълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и 
стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното 
съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване на 
контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва 
пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, 
ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението 
или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи 
гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за
о
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изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага 
повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от 
компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били 
извършени.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и 
когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по 
време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, 
ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за 
целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. 
Ресурсите, в това число персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ЕЕДОП (Единен 
европейски документ за обществени поръчки) организиран в Техническото предложение 
трябва да бъде наличен в предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности 
по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;
(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна 

за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 
договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и 
на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово 
получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, 
съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна 
страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване 
на СМР, с последиците на чл.21, ал.З ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в 
този договор;

2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;
Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.
Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 

удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в 
следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на

  10
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOPOO/ - 1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж " 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЬИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А МА

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение;

2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до 
некачествено извършени работи- до качественото изпълнение на същите;

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгласно 
разпоредбите на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат
предложените от него гаранционни срокове, ако те са по-големи: - за хидроизолационни, 
топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 
неагресивна среда - 5 години; - за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 
вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години; - за 
завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно- 
измервателни системи и автоматика - 5 години;

(2) Еаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на
обекта.

(3) За появилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 48 часа след уведомяването,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и 
след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок и съставят протокол, в 
който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези 
дефекти. ’’Гаранционният срок” спира да тече, за времето, когато се извършват работите по 
отстраняване на дефектите.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на 
собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, 
както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на 
работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети 
резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
в резултат на недостатъци.
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Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим 
срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 4,5 %  (четири цяло и пет
процента) от стойността на обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора без ДДС, а
именно в размер на 16 188,01 /шестнадесет хиляди сто осемдесет и осем лева и 01 ст./ лева.

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на 
действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50%
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или застрахователна 
полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на всички гаранционни 
срокове и която се възстановява, респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение -  
гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на неговото 
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. 
Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 
банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова 
гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и приемане на всички 
възложени работи в срока на действие на договора, а след това изпълнителят е длъжен да 
поддържа валидна банкова гаранция за предвидения процент - 50% от гаранцията за 
изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на 
всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на 
отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни 
преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от банката-гарант, 
и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до 
окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане на 
всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за предвидения 
процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното 
поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.
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(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, 
докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по 
договора.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за 
наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и 
платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7- 
дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за 
сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ 
плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този 
случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна 
полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от 
датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица и тя е 
предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване на покана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането й.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.ЗО (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване 
на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението 
се прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени доказателства за настъпването, 
естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е 
възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да 
ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема 
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на 
обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в 
който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата 
позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
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(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на 
изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като 
непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване 
на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява 
осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено е известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като 
цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава е времето, през което 
изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата 
страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването й, на 
база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на 
уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително 
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол.

(12) Известяването на страните във връзка е възникване и отпадане обстоятелства по 
раздел IX „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и е 
подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

X. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок 
спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за БФП по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен е УО на ОПРР 2014-2020 на 
дата 04.10.2017 г. с № от ИСУН В016КЕОР001-1.009-0001-С01. Указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва насоките за 
информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 
правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.
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2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на 
финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, 
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори 
достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до 
информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово- 
техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни 
работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по 
начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им 
местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния 
орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на 
финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и 
контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой 
представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, 
удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова 
помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията 
му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се 
в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на 
измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност" е 
всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица 
нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ 
разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската 
комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и 
други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по 
договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. 
Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от 
страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 
предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в 
други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и 
да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, 
трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект 
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от /наименование/ и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът 
се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки 
трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама 
предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и чл.5 от Приложение II от 
Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33(1) Договорът се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин 
определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към 
неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които 
поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако 
не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. 
В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети 
по надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е 
различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за 
изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по 
застраховката.

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са 
налице условията по чл.7, ал.13 от договора или не изпълни друго задължение по договора 
във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията 
за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по 
застраховката.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена 
поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, 
че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са 
били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде 
отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 
258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за
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претърпени вреди от прекратяването на договора.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо 

съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на 
основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без 
предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на извършените работи, а получените 
плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. При представена 
банкова гаранция, респ. застрахователна полица ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни 
правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на 
възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по него 
сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето 
осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, 
в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено 
определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по 
гаранция за авансово плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска 
връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. 
Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и 
строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да 
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, 
независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция 
за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово 
получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата 
по гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора 
неустойки.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено 
при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия 
договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено 
другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, 
ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 
лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:
1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;
Чл.36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или

във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както 
и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за 
задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване 
пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.
Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един 

за всяка от страните. (\

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАН* 
Кмет на община Вели

Д аниела Д анчева 
Главен счетоводител 

I О бщ ина Велико Т ъ г^  иии I

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

С ъгласуван с: 
Надя Петрова: | 
Директор на дирг

■1Русанка Алекс;
Главен ю рисконсул . ______

Зорница Кънчева
Началник отдел ОС в е р е к ц и я  г > 1

п

!(Ч  У ,н<тмбо.?\\ V

М ариела Цонева^
Д иректор на дирекция „Проекти и програ

 ̂ ’ I ) '  \И зготвил: 0
М ая Тодоро а експерт в Дирекция ОП
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ЕВРОПЕ ЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О бразец № 4

-х
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на 
сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ - Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
Д Г  „Пролет”.

Долуподписаният Тодор Джамбазов,
в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)
на „Джамбо 33“ ЕООД,

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 104615209, актуален телефон: +359888757731 
факс: 062/650-647; електронна поща: diambo33@abv.bg 
Регистрация по ЗДДС: ВО 104615209

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Разплащателна сметка:

IBA N  сметка: _ _
г, Г Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.В1С код на банката:
Банка:,

Адрес на банката: :,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената 

обществена поръчка с предмет: Дейности по извършване на СМР за реконструкция и 
модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по 
проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020“ - Реконструкция и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на Д Г  „Пролет”.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническата спецификация на настоящата поръчка. Поемаме 
ангажимент да изпълним предмета на поръчката в срок.
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европейски  съ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева 
без ДДС.

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и 
спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с 
горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлаганото от нас общо възнаграждение за изпълнение на позицията е както 
следва:

359 733,64 / словом: триста петдесет и девет хиляди, седемстотин тридесет и три лева и 
шестдесет и четири стотинки / лева без ДДС
431 680,37 / словом: четиристотин тридесет една хиляди, шестстотин и осемдесет лева и 
тридесет и седем стотинки / лева с ДДС,

Посоченото възнаграждение включва:
/заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от 
нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи по 
начин, отразен в проекта на договор и образувано съгласно приложена количествено- 
стойностна сметка и анализи за доказване на единичните цени.

Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи 
на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за 
изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на 
всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви 
други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са 
разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи 
и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към 
момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект 
обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно 
необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат 
верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на 
разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен 
протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите 
документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане при 
извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани 
с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им 
стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако 
отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е 
допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРО ПЕЙ СКИ  ФО Н Д  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ О Б Щ И Н А

-X
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с 
документите по-горе количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата ни 
оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната 
цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка 4,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 90,00 %;
- допълнителни разходи върху механизация 75,00 %;
- доставно - складови разходи 10,00 %;
-печалба 10,00%.

Аванс в размер на 35% от стойността на договора на обществената поръчка. 
/Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на поръчката/

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне 
на гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа 
пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово 
предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се 
освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен 
срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за 
удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето 
осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани 
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при 
показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен 
срок след отстраняването им.

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1/ Количествено стойностна сметка;
2/Анализи за всички работи;
З/Ел. носител/е случаите, в които участника прилага такъв).

Дата
Име и фамилия 

Подпис на упълномощеното лице 
Наименование на участника и

печат
Заличена информация
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Образец № 4.1

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Възложител: Община Велико Търново 
Реконструкция и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на ДГ „Пролет“

Име на участника: "Джамбо 33" ЕООД

АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

] ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М м2 830,00 5,53 4 589,90

2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕДПАЗНА МРЕЖА ЗА 
СКЕЛЕ

БР. 830,00 0,28 232,40

3
ОЧУКВАНЕ И ИЗКЪРПВАНЕ ВАРОВА МАЗИЛКА ПО 
ФАСАДИ

м2 146,00 15,59 2 276,14

4
ПОДМЯНА НА ВИСЯЩ УЛУК ОТ ПОЦИНКОВАНА 
ЛАМАРИНА

М 175,00 29,07 5 087,25

5
ПОДМЯНА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ 
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ

М 48,00 24,49 1 175,52

6
ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, УЛАМИ, КОМИНИ С 
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ, ПРИ РЕМОНТИ

М2 66,00 26,03 1 717,98

7
ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН И 
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА с дебДОсм

м2 411,00 39,13 16 082,43

8
ОБЛИЦОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С 
ГИПСОКАРТОН

м2 120,00 28,00 3 360,00

9 ЧАСТИЧНА ШПАКЛОВКА ПО ВЪТРЕШНИ СТЕНИ М2 276,00 8,01 2 210,76

10 БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКСОВА БОЯ М2 2755,00 7,01 19 312,55

11
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА с дебДОсм, 
НАД ОКАЧЕН ТАВАН "АРМСТРОНГ; Л=0.035 
\У /тК ; 150кг/м3

м2 362,00 17,08 6 182,96

12 ОКАЧЕН ТАВАН "АРМСТРОНГ" - ПОДМЯНА ПАНА М2 132,00 32,81 4 330,92

13
НАСТИЛКА И ПЕРВАЗИ ОТ ПЛОЧИ ТЕРАКОТ НА 
ЛЕПИЛО

М2 88,00 39,93 3 513,84

14
НАСТИЛКА И ПЕРВАЗИ ОТ ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС 
НА ЛЕПИЛО

М2 91,00 38,01 3 458,91

15
НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ КЛАС 33/АС5 - 
8ММ, ВКЛ.ПЕРВАЗИ

М2 483,00 26,04 12 577,32

16 ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ М2 363,00 42,01 15 249,63

17
НАПРАВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДНИ СТЕНИ 
И ЕРКЕРИ С ЕР8-Б С ДЕБДОСМ

М2 258,00 33,03 8 521,74

18
НАПРАВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОКОЛО ОТВОРИ ОТ 
ХР8 2СМ

М2 89,00 35,94 3 198,66

19
ИЗТЕГЛЯНЕ МАЗИЛКОВИ ФАСАДНИ ОРНАМЕНТИ С 
РАЗБИТОСТ ДО 20СМ

М 22,00 49,12 1 080,64

20 ИЗТЕГЛЯНЕ КОРНИЗИ С РАЗБИТОСТ ДО 25СМ М 6,00 45,07 270,42
21 ИЗТЕГЛЯНЕ КОРНИЗИ С РАЗБИТОСТ 20 - 40СМ М 8,00 45,07 360,56

22
ДЕМОНТАЖ И ДОСТАВКА И МОНТАЖ 
ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ ПО ГЛВЕН КОРНИЗ

М 43,00 4,08 175,44

23
МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 
ФАСАДИ

М2 347,00 18,06 6 266,82

24
ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ СЪС СИЛИКАТНА БОЯ В 
ТРИ ЦВЯТА

М2 430,00 11,13 4 785,90

25
ШПАКЛОВКА ВЪРХУ ИЗКЪРПЕНА МАЗИЛКА ПО 
ФАСАДИ

М2 146,00 1 467,зе  •

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във вр$зкц с ‘1. от ЗЗЛД.
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ДВУСТРАННА ПРЕГРАДНА СТЕНА ОТ ГИПСКАРТОН 
НА КОНСТУКЦИЯ С ИЗОЛАЦИЯ ВАТА - ДЕБ.6СМ

М2 14,00 44,96 629,44

27
НАСТИЛКА С ТАЛПИ С ДЕБ.5СМ ПО БАЛКОНИ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО БАЙЦВАНЕ И ИМПРЕГНИРАНЕ

м2 15,60 95,10 1 483,56

28
БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - 
ПАРАПЕТИ

М2 34,00 10,56 359,04

29
ПОЧИСТВАНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ ПО ЦОКЛИ - 
МЕХАНИЧНО

м2 131,00 17,15 2 246,65

30
ХИДРОФОБИЗИРАНЕ КАМЕННА ЗИДАРИЯ ПО 
ЦОКЛИ

м2 131,00 10,37 1 358,47

31
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ 
ВРАТИ, ВКЛ.ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИТЕ - ПО 
СПЕСИФИКАЦИЯ

м2 103,33 202,22 20 895,39

32
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ 90/200 С 
ОГНЕУСТОЙЙЧИВОСТ 11Е190

БР. 1,00 637,95 637,95

33
ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЛОТОВЕ 
ШИР.40СМ.

М 69,00 45,52 3 140,88

34
ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЛОТОВЕ - 
ШИР.25СМ.

М 29,00 25,17 729,93

35 ДОСТАВ И МОНТАЖ СЕННИЦИ ШИР.1Д5М. БР 14,00 453,17 6 344,38
36 ДОСТАВ И МОНТАЖ СЕННИЦИ ШИР.1,20М БР 7,00 321,17 2 248,19

СУМА: 167559,87
ДРЕНАЖ СГРАДА

1
РАЗКЪРТВАНЕ НА НАСТИЛКА КАМЕННИ И 
БЕТОНОВИ ПЛОЧИ

М2 72,00 15,01 1 080,72

2
ИЗКОП С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.2М И ДЪЛБОЧИНА 
ДО 2 М -РЪЧНО

М3 91,00 7,98 726,18

3
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРИ ИЗКОП НА 3 М ХОРИЗОНТАЛНО 
И 2 М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО

М3 91,00 7,98 726,18

4
НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ 
ИЗЛИШНАТА З.П. ДО ДЕПО

М3 91,00 7,98 726,18

5
КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВА СТЕНА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА 
КАМЕННА ЗИДАРИЯ В ОСНОВИ

М2 12,00 25,06 300,72

6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА КГ. 50,00 3,04 152,00
7 БЕТОН КЛАС В20 ЗА СТЕНИ М3 1,00 152,78 152,78

8
ДВУКОМПОНЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНИ 
СТЕНИ СУТЕРЕН

М2 84,00 12,01 1 008,84

9 ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА М2 105,00 6,08 638,40
10 ПОЛАГАНЕ ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ Ф100ММ м 42,00 12,01 504,42
11 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГЕОТЕКСТИЛ М2 84,00 5,19 435,96

12
ПОЛАГАНЕ ДРЕНАЖЕН МАТЕРИАЛ, ФРАКЦИЯ С 
РАЗМЕРИ ОТ 20 ДО 50ММ

М3 35,00 35,27 1 234,45

13
ЗАСИПВАНЕ С ФРАКЦИЯ ЧАКЪЛ С РАЗМЕРИ ОТ 5 ДО 
20ММ

М3 56,00 31,09 1 741,04

14 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РУС ТРЪБИ Ф 110 М 21,00 9,02 189,42

15
ВКЛЮЧВАНЕ ДРЕНАЖ В СЪЩЕСТВУВАЩА 
КАНАЛИЗАЦИЯ

БР 1,00 '156,74 156,74

16 ВЪЗСТАНАВЯВАНЕ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА М2 72,00 40,84 2 940,48
СУМА: 12714,51

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДА

1
ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНИ ПАНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА 
ОГРАДА, НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ПРЕВОЗ 
ДО ДЕПО

М 55,00 35,09 1929,95

2
ПОЧИСТВАНЕ ФУГИ КАМЕННА ЗИДАРИЯ И НОВО 
ФУГИРАНЕ - ВДЛЪБНАТА ФУГА

М2 99,00 24,47 2422,53

3
НАПРАВА КАМЕННИ ШАПКИ С ШИР.56СМ.И 
ДЕБ.5СМ. - ПЛОЧИ ГНАЙС

М 55,00
] вМ ъ о

Т 3853,30
ЗЛ
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4

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ОГРАДА ОТ ДЪРВЕНИ 
ПАНА ВЪРХУ СЪЩ.КАМЕНЕН ЗИД С ВИС.1.05М И 
ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НАД НЕЯ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО БАЙЦВАНЕ И ИМПРЕГНИРАНЕ - ПО 
ДЕТАЙЛ

м 55,00 84,99 4674,45

4
ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "АНТИК", 
ВКЛ.КАПАК - ПОКРИВ ОГРАДА

м 55,00 40,81 2244,55

5
НАПРАВА ДЪРВЕНА ВРАТА С РАЗМЕРИ 320/200СМ  
НА МЕТАЛНА РАМКА - ПО ДЕТАЙЛ

БР. 1,00 551,07 551,07

СУМА: 15675,85

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

1
РАЗВАЛЯНЕ НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ И КАМЕННИ 
ПЛОЧИ, НАТОВРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ПРЕВОЗ ДО 
ДЕПО

М2 247,00 15,14 3739,58

2 КОФРАЖ ЗА СТЪПАЛА м2 18,00 24,57 442,26

3
БЕТОН КЛАС В20 ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ СТЪПАЛА ЗА 
ДОСТЪП ДО ГЛАВЕН ВХОД

м3 6,00 150,29 901,74

4 БЕТОН КЛАС В20 НАБРАЗДЕН ЗА РАМПА м3 1,00 150,98 150,98
5 АРМИРОВКА ЗА РАМКА И СТЪПАЛА КГ. 350,00 3,01 1053,50

6
НАСТИЛКА С КАМЕННИ ПЛОЧИ ПЯСЪЧНИК НА 
ЦИМ.Р-Р ПО СТЪПАЛА И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С 
ТОВА РАЗХОДИ

М2 71,00 43,77 3107,67

7
ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С 
НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ И ПРЕВОЗ ДО ДЕПО

М3 2,00 8,09 16,18

8
НАСТИЛКА С ПЛОЧИ ГНАЙС И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ 
С ТОВА РАЗХОДИ

М2 181 43,88 7942,28

9

ХУМУСЕН ПЛАСТ С ДЕБ.10 ЗА ПАРКОВИ 
ПРОСТРАНСТВА, В КЛ. НАТОВАРВАНЕ, ДОСТАВКА, 
ПОДРАВНЯВАНЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА 
РОЗХОДИ

М3 4,00 24,63 98,52

10 РЕМОНТ ДЪЖДОПРИЕМНИ РЕШКИ БР. 2,00 66,07 132,14

СУМА: 17584,85

СУМА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО: 33260,70

ЧАСТ ВИК

ВОДОПРОВОД

1 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ Ф 40 м 18,70 1,59 29,73

2 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ Ф 32 м 32,00 2,08 66,56

3 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ Ф 25 м 24,50 1,60 39,20

4 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ Ф 20 м 47,50 1,55 73,63

5
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА 
КУХНЕНСКА МИВКА - СТЕННА

БР 19,00 58,67 1114,73

6
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА 
ТОАЛЕТНА МИВКА - СТЕННА

БР 17,00 51,41 873,97

7
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН 1/2" 
СФЕРИЧЕН

БР 12,00 6,73 80,76

8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДУШ БАТЕРИЯ БР 6,00 85,64 513,84

9
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН 3/4" С 
ИЗПРАЗНИТЕЛ

БР 1,00 13,69 13,69

10
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ШИБЪРЕН КРАН 3/4" С 
ИЗПРАЗНИТЕЛ

БР 6,00 18,03 108,18

11
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ШИБЪРЕН КРАН 3/4" БЕЗ 
ИЗПРАЗНИТЕЛ

БР 1,00
‘,Б О  З З ^ о  

V/

• I '
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл.'^З т ЗЗЛД.
' '  _____________



12
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ШИБЪРЕН КРАН 1” С 
ИЗПРАЗНИТЕЛ

БР 3,00 13,67 41,01

13
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ШИБЪРЕН КРАН 1" БЕЗ 
ИЗПРАЗНИТЕЛ

БР 1,00 12,07 12,07

14
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРИПЪТЕН ТЕРМ.ВЕНТИЛ 
ДО 38ГРАД.

БР 1,00 117,72 117,72

15
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН 11/4” БЕЗ 
ИЗПРАЗНИТЕЛ

БР 1,00 24,62 24,62

16
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН 11/4" С 
ИЗПРАЗНИТЕЛ

БР 3,00 25,13 75,39

17 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБРАТНА КЛАПА 3/4" БР 1,00 13,12 13,12
18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБРАТНА КЛАПА 11/4” БР 1,00 14,56 14,56
19 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР 11/4" БР 1,00 22,65 22,65

20
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР - ЮМЗ/ЧАС 
/КОМПЛЕКТ/ ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ

БР 1,00 376,85 376,85

21 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 
-  Оп= 0 ,116мЗ/ч, Нп=5,0м

БР. 1,00 527,36 527,36

22
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 32 - Т.В.+Ц.В.

М 35,00 16,23 568,05

23
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 25 - Т.В.+Ц.В.

М 64,00 13,84 885,76

24
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ

М 50,00 12,51 625,50
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 20 - Т.В.+Ц.В.

25
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 16 - Ц.В.

М 5,00 11,06 55,30

26
ИЗКЪРПВАНЕ НА МАЗИЛКА СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА 
ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ

м 77,00 9,02 694,54

СУМА: 6979,56

КАНАЛИЗАЦИЯ

1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ РУС ТРЪБИ Ф 160 - 
ДЕБЕЛОСТЕННИ

м 50,50 14,49 731,75

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РУС ТРЪБИ Ф 110 м 66,50 12,38 823,27
3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РУС ТРЪБИ Ф 75 м 22,00 12,38 272,36
4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РУС ТРЪБИ Ф 50 м 22,90 12,38 283,50
5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪДОМИЯЛНА БР 1,00 601,85 601,85

6
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛУПОРЦЕЛАНОВ КЛОЗЕТ 
/МОНОБЛОК/

БР 12,00 182,11 2185,32

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ АУСГУС БР 5,00 180,48 902,40
8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОРИТО ЗА КРАКА БР 3,00 201,97 605,91

9
ДОСТАВКА ИМОНТАЖ КУХНЕНСКА МИВКА 
46,5/48,5/17 СМ ХРОМ НИКЕЛ ВКЛ.СИФОН

БР 18,00 75,22 1353,96

10
ДОСТАВКА ИМОНТАЖ ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДЕН

БР 18,00 79,96 1439,28
ФОРМАТ, ВКЛ.СИФОН

11 СРШ 60/60/30 БР 1,00 44,98 44,98
12 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОН ПОДОВ Ф 110 БР 16,00 32,64 522,24
13 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОН ПОДОВ 17/17 БР 10,00 30,41 304,10
14 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РО Ф160 БР 3,00 26,78 80,34
15 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РО ФИО БР 11,00 21,94 241,34
16 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РО Ф75 БР 4,00 20,73 82,92
17 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РО Ф50 БР 3,00 20,73 62,19

18
ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ - 
О=0,5Л/С

БР 5,00 259,75 1298,75

19 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф 110 БР 7,00 30,35 212,45
20 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф 160 БР 7,00 35,19 246,33
21 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф 75 БР 2,00 30,35 60,70
22 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф 50 БР 1,00 35,19 35,19

СУМА: 12391,13

СУМА ВИК: 19370,65^5

ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с &л; 23-ох



1 ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5 х 6 т т 2 М 36,00 11,96 430,56
2 ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 5 Х 4 т т 2 М 48,00 10,50 504,00
3 ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 5 Х 2 .5 т т 2 м 50,00 8,69 434,50
4 ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ З Х 2 .5 т т 2 м 584,00 4,00 2 336,00
5 ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 3X1,5 т т 2 м 1 450,00 3,13 4 538,50
6 ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 2 Х 1 т т 2 м 170,00 2,20 374,00
7 ДОСТАВКА ПРОВОДНИК 1У-Б(У) 2 х 1 ,0 т т 2 м 460,00 3,50 1 610,00
8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РУС ТРЪБА 036мм 2 м 410,00 1,80 738,00
9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РУС ТРЪБА 023мм2 м 880,00 1,51 1 328,80
10 ДОСТАВКА И МОНТАЖ РУС ТРЪБА 016м м2 м 1 560,00 1,51 2 355,60

11
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА 
ЗАЩИТА НА УПРАВЛЕНИЕ (ГРТ), ПО ЧЕРТЕЖ

БР. 1,00 319,16 319,16

12
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ТАБЛА 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ (РТ1), ПО ЧЕРТЕЖ

К-КТ 1,00 180,80 180,80

13
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ТАБЛА 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ (РТ2), ПО ЧЕРТЕЖ

К-КТ 1,00 180,80 180,80

14
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ТАБЛА 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ (РТЗ), ПО ЧЕРТЕЖ

К-КТ 1,00 180,80 180,80

15
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА 
ЦЕНТРАЛА АДРЕСИРУЕМА

БР. 1,00 211,54 211,54

16
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПТИЧНО - ДИМЕН 
ДАТЧИК АДРЕСИРУЕМ С ОСНОВА

БР. 45,00 40,03 1 801,35

17
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПТИЧО - ДИМЕН 
ДАТЧИК С ИЗОЛАТОР, АДРЕСИРУЕМ С ОСНОВА

БР. 3,00 30,02 90,06

18
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕРМИЧЕН ДАТЧИК 
АДРЕСИРУЕМ С ОСНОВА

БР. 8,00 30,02 240,16

19
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЪЧЕН 
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛЕН ЗАТЧИК АДРЕСИРУЕМ

БР. 6,00 54,99 329,94

20
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛЕН 
ЗВЪНЕЦ, ВЪТРЕШНА СИРЕНА

БР. 3,00 70,33 210,99

21
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА 
СИРЕНА ВЪНШНА

БР. 1,00 70,33 70,33

22
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АДРЕСИРУЕМ МОДУЛ 
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ СИРЕНИ

БР. 3,00 59,99 179,97

23
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АДРЕСИРУЕМ ВХОДНО - 
ИЗХОДЕН МОДУЛ

БР. 2,00 59,99 119,98

24
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОЛОВЕН ХЕРМЕТИЧЕН 
АКУМУЛАТОР

БР. 1,00 99,98 99,98

25
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ 1Р44 5Р 
ЕДИНИЧЕН 380У/16А

БР. 3,00 3,03 9,09

26
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ “ ШУКО” 
ЕДИНИЧЕН 220У/16А

БР. 80,00 3,23 258,40

27
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ “ ШУКО” 
ЕДИНИЧЕН 220У/16А, ПВ 1Р 54

БР. 16,00 5,47 87,52

28 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН БР. 56,00 4,94 276,64
29 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ СЕРИЕН БР. 2,00 20,94 41,88
30 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН БР. 18,00 8,66 155,88

31
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОР ЗА 
ДВИЖЕНИЕ - ФОТОЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ СБМ 180

БР. 20,00 14,28 285,60

32
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АПЛИК СТЕНЕН 1Р21, К- 
КТС ЛЕД ЛАМПА 6ЛУ

БР. 8,00 31,20 249,60

33
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АПЛИК СТЕНЕН 1Р54, К- 
КТС ЛЕД ЛАМПА 6\У

БР. 1,00 42,20 42,20

34
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА ЗА 
МОНТАЖ НА ТАВАН 1Р21, К-КТ С ЛЕД ЛАМПА 6\У

БР. 25,00 40,00 1 000,00

35
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА ЗА 
МОНТАЖ НА ТАВАН 1Р54, К-КТ С ЛЕД ЛАМПА 6\У

БР. 14,00 40,00 560,00 ,

36 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД ПАНЕЛ 45\У БР. 58,00 59,73 3 464,34
37 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД ПАНЕЛ 18W БР. 14,00 54,87 768,18

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.



38
ЗАХРАНВАЩ АВАРИЕН МОДУЛ ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ 
С БАТЕРИЯ Ni-CD, 12V, 2200 mAh

БР. 9,00 64,79 583,11

39
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД ИНДУСТРИАЛЕН 
ЛИНЕЕН ОСВЕТИТЕЛ 36W , IP65

БР. 6,00 61,49 368,94

40
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД ИНДУСТРИАЛЕН 
ЛИНЕЕН ОСВЕТИТЕЛ 24W , IP65

БР. 13,00 58,63 762,19

41
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТ 6W  ЗА АВАРИЙНО 
ЕВАКУАЦИОННО И ДЕЖУРНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА 
МОНТАЖ НА СТЕНА IP21, ПИКТОГРАМА "ИЗХОД”

БР. 24,00 17,58 421,92

42
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД ПРОЖЕКТОРЕН 
ОСВЕТИТЕЛ 20W, IP65, ЗА МОНТАЖ НА ФАСАДА И 
СТЪЛБ

БР. 4,00 90,09 360,36

43
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД ФАСАДЕН 
ОСВЕТИТЕЛ 20W, IP65, ЗА МОНТАЖ НА ФАСАДА

БР. 19,00 61,05 1 159,95

44
ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ 
КРЪГЛА

БР. 90,00 11,02 991,80

45
ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ 
КВАДРАТНА

БР. 28,00 11,68 327,04

46 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛНА КУТИЯ БР. 172,00 6,90 1 186,80

47
ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДО ЗА РАЗКРОНИТЕЛНА 
/КОНЗОЛНА/ КУТИЯ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ

БР. 290,00 3,99 1 157,10

48
МОНТАЖ НА ПРОВОДНИК СВТ В ТРЪБА В ИЗКОП, В 
МЕТАЛНА СКАРА ИЛИ МОНТИРАНА ТРЪБА

М 2 798,00 1,90 5 316,20

49
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 
40/4, ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА

М 8,00 11,97 95,76

50
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТАНДАРТЕН ЗАЗЕМИТЕЛЕН 
ПРЪТ ЗА ДЪЛБОЧИННО ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ЗАЗЕМИТЕЛНО ОГНИЩЕ

БР. 1,00 19,67 19,67

51
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТРОЛНА КЛЕМНА 
КУТИЯ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

БР. 1,00 29,64 29,64

52
МАТЕРИАЛИ И АКСЕСОАРИ ЗА НАПРАВА НА 
ЗАВАРКИ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, 
КОМПЛЕКТ

К-КТ 1,00 15,27 15,27

53
ИЗМЕРВАНЕ ПРЕХОДНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА 
СТАНДАРТЕН ЗАЗЕМИТЕЛ

БР. 1,00 25,21 25,21

54
ИЗМЕРВАНЕ ИМПЕДАНСА НА КОНТУРА "ФАЗА - 
ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК"

БР. 103,00 4,57 470,71

СУМА: 39356,82

ЧАСТ ОВК

КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОКОНТУРЕН 
КОНДЕНЗАЦИОНЕН ГАЗОВ КОТЕЛ Орт-10-30 К\У;

БР. 4,00 1512,05 6048,20

2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ 
ф 108x4 - Б=1000 мм, 5 ЩУЦЕРА И ИЗОЛАЦИЯ ОТ 
МИНЕРАЛНА ВАТА 50мм С АЛИМ.ФОЛИО

БР. 1,00 460,41 460,41

3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСЪБИРАТЕЛ ф108х4 
- Б=1,0 м, 4 ЩУЦЕРА И ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА 
ВАТА 50мм С АЛ УМ.ФОЛИО

БР. 1,00 459,09 459,09

4
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА 
ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА БШ 2; 0=1,8тЗ/Ь ; Н=4,0т;

БР. 1,00 369,70 369,70

5
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА 
ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ОЮ2; 0.=3,7тЗ/Ь; Н=5,5т;

БР. 2,00 1197,78 2395,56

6
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАТВОРЕН 
РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД С ОБЕМ 250с1тЗ

БР. 1,00 726,14 726.14 „W
. >■ -

7
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕР С ЕДНА 
СЕРПЕНТИНА И ЕЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛ С ОБЕМ 
ЮООсДпЗ

БР. 1,00 2969,34
и

1 * ( А  2Ч69.Э4
V

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.



8
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПРЕСОВА 
ТРЪБА ф76,1x2,0

м 12,00 42,47 509,64

9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРО ЗАВАРЕНА 
СТОМАНЕНА ТРЪБА 1"

м 6,00 27,81 166,86

10
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРО ЗАВАРЕНА 
СТОМАНЕНА ТРЪБА 1/2"

м 6,00 18,71 112,26

11 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКЦИЯ ПИ40 - БЫ25 БР. 2,00 11,54 23,08

12 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКЦИЯ П № 2 - Б № 5 БР. 4,00 7,45 29,80

13
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНО ПРЕСОВО 
КОЛЯНО ф76,1

БР. 8,00 56,47 451,76

14
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНО ПРЕСОВО 
КОЛЯНО 1"

БР. 4,00 24,29 97,16

15
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНО ПРЕСОВО 
КОЛЯНО 1/2"

БР. 4,00 13,95 55,80

16 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН КРАН ДУ 65 БР. 2,00 71,58 143,16

17 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН КРАН ДУ 32 БР. 9,00 32,75 294,75

18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН КРАН ДУ 25 БР. 2,00 18,37 36,74

19 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФЕРИЧЕН КРАН ДУ 15 БР. 4,00 16,31 65,24

20
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК ДУ 65, 
ВКЛ.УПЛЪТНИТЕЛИ

БР. 8,00 22,56 180,48

21
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК ДУ 32, 
ВКЛ.УПЛЪТНИТЕЛИ

БР. 6,00 17,10 102,60

22 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР ДУ 32 БР. 3,00 32,59 97,77
23 ДОСТАВКАИ МОНТАЖ НА ФИЛТЪР ДУ 15 БР. 1,00 16,82 16,82

24
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ ДУ 
32 С ЕЛ.ЗАДВИЖКА

БР. 2,00 375,95 751,90

25
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН 1" 
3,0 Ьаг

БР. 2,00 51,90 103,80

26
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНО ПРЕЛИВЕН 
КЛАПАН 1 1/4"

БР. 1,00 110,90 110,90

27
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧНА 
ДОПЪЛВАЩА СИСТЕМА 1/2"

БР. 1,00 83,60 83,60

28 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАНОМЕТЪР 1 Мра БР. 2,00 9,16 18,32
29 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕРМОМЕТЪР 120°С БР. 2,00 14,66 29,32

30
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРУПКОВА ИЗОЛАЦИЯ 
ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 50мм С АЛУМ.ФОЛИО ЗА 
ТРЪБА ф76,1

М 12,00 17,85 214,20

31

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО КИПиА С ЕДИН 
БРОЙ ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩО НА ДВА БРОЯ ТРИПЪТНИ 
ВЕНТИЛИ И СВЪРЗВАНЕ С ШЕСТ ВХОДА ЗА 
ТЕМПЕРАТЕРНИ ДАТЧИЦИ

БР. 1,00 1831,76 1831,76

32
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАЩА МЕТАЛНА 
КОНСТРУКЦИЯ

КГ. 50,00 6,65 332,50

33 ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА НА ТРЪБНА МРЕЖА м 24,00 1,81 43,44

34
ФУНКЦИОНАЛНА ПРОБА НА КОТЕЛНА 
ИНСТАЛАЦИЯ

БР. 1,00 639,54 639,54

СУМА: 19971,64

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

1 ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ГЛИДЕРИ Н700 БР. 30,00 19,09 572,70
2 ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ГЛИДЕРИ Н500 БР. 659,00 19,09 12580,31
3 ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ГЛИДЕРИ Н350 БР. 171,00 16,34 2794,14

4
МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н700 до 20 
ГЛИДЕРА

БР. 2,00 59,02 ^ 1 ^ 0  ,1

у
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



5
МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н500 до 10 
ГЛИДЕРА

БР. 23,00 71,40 1642,20

6
МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н500 до 20 
ГЛИДЕРА

БР. 31,00 55,53 1721,43

7
МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н350 до 20 
ГЛИДЕРА

БР. 11,00 63,51 698,61

8
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 
1/2" С ТЕРМОГЛАВА

БР. 67,00 23,24 1557,08

9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ 1/2” БР. 67,00 8,64 578,88

10 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЕНАЖЕН ВЕНТИЛ 1/2" БР. 28,00 7,53 210,84

11
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КИТ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ 
ТЕЛА

БР. 67,00 11,78 789,26

12
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ ЗА 
АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ

БР. 268,00 2,24 600,32

13
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН 
ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2”

БР. 25,00 7,52 188,00

14
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПРЕСОВА 
ТРЪБА ф42х1,5

М 52,00 20,28 1054,56

15
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПРЕСОВА 
ТРЪБА ф35х1,5

м 42,00 19,34 812,28

16
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПРЕСОВА 
ТРЪБА ф28х1,5

м 96,00 18,13 1740,48

17
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПРЕСОВА 
ТРЪБА ф22х1,5

м 14,00 13,14 183,96

18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1 1/4” БР. 3,00 13,94 41,82

19
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПРЕСОВА 
ТРЪБА ф 18x1,5

м 453,00 15,22 6894,66

20 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ПРЕСОВО ф42 БР. 6,00 25,55 153,30

21 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ПРЕСОВО ф35 БР. 14,00 15,09 211,26

22 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ПРЕСОВО ф28 БР. 22,00 12,17 267,74

23 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ПРЕСОВО ф18 БР. 138,00 11,13 1535,94

24 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ПРЕСОВ ф42 БР. 10,00 30,20 302,00

25 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ПРЕСОВ ф35 БР. 12,00 21,86 262,32

26 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ПРЕСОВ ф28 БР. 26,00 15,08 392,08

27 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ПРЕСОВ ф22 БР. 12,00 12,33 147,96

28 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ПРЕСОВ ф18 БР. 48,00 11,12 533,76

29 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ПРЕСОВА ф42 БР. 10,00 16,29 162,90
30 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ПРЕСОВА ф35 БР. 8,00 9,07 72,56
31 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ПРЕСОВА ф28 БР. 16,00 7,75 124,00
32 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ПРЕСОВА ф22 БР. 2,00 7,75 15,50
33 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ПРЕСОВА ф18 БР. 68,00 6,79 461,72

34
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ С ПРЕС 
АДАПТОР ф42

БР. 2,00 68,12 136,24

35
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ С ПРЕС 
АДАПТОР ф35

БР. 4,00 60,59 242,36

36
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ С ПРЕС 
АДАПТОР ф18 - 1/2"М

БР. 134,00 16,69 2236,46

37
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРУПКОВА ИЗОЛАЦИЯ 
ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 50 мм С АЛУМИНИЕВО 
ФОЛИО ЗА ТРЪБА ф42

М 26,00 10,91 283,66 ^

I

38
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРУПКОВА ИЗОЛАЦИЯ 
ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 50 мм С АЛУМИНИЕВО 
ФОЛИО ЗА ТРЪБА ф35

М 16,00 10,91 1—» V] &

ч/
хо

. Г
-

   -----------------
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.



39
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАЩА МЕТАЛНА 
КОНСТРУКЦИЯ

КГ. 345,00 6,65 2294,25

40 ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО БР. 67,00 3,03 203,01
41 ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА НА ТРЪБНА МРЕЖА м 657,00 1,81 1189,17

42
ФУНКЦИОНАЛНА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА 
ИНСТАЛАЦИЯ

БР. 1,00 337,03 337,03

СУМА: 46519,35

ДЕМОНТАЖНИ

1 ДЕМОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ДО Б = 1000тт БР. 23,00 98,67 2269,41

2 ДЕМОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ДО Б = 2000тт БР. 44,00 123,02 5412,88

3 ДЕМОНТАЖ НА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА БР. 2,00 36,49 72,98
4 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ БР. 1,00 34,61 34,61
5 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСЪБИРАТЕЛ БР. 1,00 49,66 49,66

6
ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРО ЗАВАРЕНА ТРЪБА ДО 
ф43х3,2, ВКЛ.ФИТИНГИ

М 588,00 3,57 2099,16

7 ДЕМОНТАЖ НА ШЕБЪРЕН КРАН ДО ДУ 125 БР. 4,00 25,77 103,08
8 ДЕМОНТАЖ НА ШИБЪРЕН КРАН ДО ДУ 50 БР. 9,00 25,77 231,93
9 ДЕМОНТАЖ НА ФИЛТЪР ДО ДУ 125 БР. 1,00 20,13 20,13
10 ДЕМОНТАЖ НА ФИЛТЪР ДО ДУ 50 БР. 2,00 19,19 38,38
11 ДЕМОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ДО ДУ 125 БР. 8,00 19,19 153,52
12 ДЕМОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ ДО ДУ 50 БР. 30,00 19,19 575,70
13 ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ КГ. 275,00 2,26 621,50

14
ДЕМОНТАЖ НА КОТЕЛ И ЦИСТЕРНА, ПРЕНОС ДО 
ТРАНСПОРТ, НАТОВОРВАНЕ И ПРЕВОЗ ДО ДЕПО 
ПОСОЧЕНО ОТ ОБЩИНАТА

К-Т 1,00 1201,86 1201,86

15
ПРЕНАСЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ НА 
ДЕМОНТИРАНИ ТРЪБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

БР. 1 357,39 357,39

СУМА: 13242,19

СУМА ОВК: 79733,18

ГАЗИФИКАЦИЯ

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Бе 42 4x3,6 м .л . 24,75 11,44 283,14
2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Бг 33.7x3,6 м .л . 0,80 9,53 7,62
3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБАБс 26,9x3,2 м .л . 1,20 11,44 13,73

4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБСАДНА ТРЪБА Бг 60.3x2,3 м .л . 2,00 16,82 33,64

5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Бе 90°-1 1/4” БР. 8,00 5,90 47,20
6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Бе 90°-3/4” БР. 1,00 12,06 12,06

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 8Ш /4"-11/4"-11/4" БР. 2,00 7,89 15,78

8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК Бе Г - Г - Г БР. 1,00 17,79 17,79
9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД Б: 11/4"-1" БР. 1,00 7,03 7,03
10 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД Бг 11/4”-3/4" БР. 2,00 5,93 11,86
11 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД Бе 1"-3/4" БР. 2,00 7,03 14,06

12
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН ЗА ГАЗ 1 
1/4" С ХОЛЕНДЪР

БР. 1,00 17,98 17,98

13 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН ЗА ГАЗ 3/4” БР. 4,00 17,09 68,36

14
ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТИВИБЛАЦИОННА 
ВРЪЗКА 3/4 ”

БР. 4,00 15,00 60,00

15
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛ ЕЛЕКТРОМАГИТЕН 
1 1/4” НЗ- С ХОЛЕНДЪР

БР. 1,00 20,00 20,00

16 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОПОРА ШШ БР. 16,00 15,99 255,84

17
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЦЕНТРАЛА ЗА ГАЗ С ДВА 
ДАТЧИКА

БР. 1,00 343,89 3 4 1 8 ^

18 НАПРАВА И МОНТАЖ НА ЗАЩИГНА КУТИЯ БР. 1,00 73,75 {(3*$ %

19
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДИМООТВОДНА СИСТЕМА, 
КОМПЛЕКС С ВСИЧКИ АКСЕСОАРИ

БР. 12,00 64,35 772&0

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.



20 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРМУЛАТОРНА СИСТЕМА БР. 1,00 62,75 62,75

21 ТЕФЛОНОВА ЛЕНТА РОЛКА 2,00 3,30 6,60
22 ПЕНОПОЛИОРЕТАН 500 ш1 БР. 1,00 8,80 8,80
23 ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА М 9,00 3,30 29,70

24
ДВУКРАТНО ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ 
ТРЪБОПРОВОДИ

М2 4,00 8,00 32,00

25 ПРОДУХВАНЕ ИНСТАЛАЦИЯ М 26,75 17,13 458,23
26 ИЗПИТВАНЕ НА ЯКОСТ И ПЛЪТНОСТ м 26,75 9,61 257,07
27 НАПРАВА ИЗКОП С РАЗМЕР 0.4х0.6м м 3,70 48,36 178,93

28 ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП С РАЗМЕР 0.4х0.6м м 3,70 48,36 178,93

29 ВЪЗСТАНАВЯВАНЕ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА М2 1,50 51,68 77,52

СУМА: 3366,46

ПАРКОУСТРОЙСТВО

1

ХУМУСЕН ПЛАСТ С ДЕБЛО ЗА ПАРКОВИ 
ПРОСТРАНСТВА, В КЛ.НАТОВАРВАНЕ, ДОСТАВКА, 
ПОДРАВНЯВАНЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА 
РОЗХОДИ

М3 4,00 48,72 194,88

2
ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ПАРКОВИ ПЛОЩИ С 
ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ СМЕСКИ

М2 41,00 6,78 277,98

3 АЛБИЦИЯ /АЛБИЦИЯ ЮЛИБРИСИН/ БР. 1,00 201,81 201,81
4 ВИНКА /ВИНКА МИНОР/ БР. 90,00 6,76 608,40
5 ХИПЕРИКУМ /ХИПЕРИКУМ КАЛИЦИНУМ/ БР. 150,00 7,22 1083,00
6 ПТИЧЕ ГРОЗДЕ /ЛИГУСТРУМ ЛИЦИДУМ/ БР. 230,00 4,36 1002,80

СУМА: 3368,87

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1
ПРАХОВ ПОЖАРОГАСИТЕЛ 6КГ С КЛАС НА ПРАХА 
АВС

БР. 3,00 92,48 277,44

2
ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА С 
ВМЕСТИМОСТ 9Л

БР. 3,00 123,04 369,12

3 ПОЖАРОГАСИТЕЛ С С 02 БР. 1,00 169,24 169,24
4 ЕВАКУАЦИОННИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА 9\У БР. 7,00 14,97 104,79
5 ЗНАК ТАБЕЛА 200Х200ММ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛ БР. 4,00 7,45 29,80

6
ЗНАК ТАБЕЛА 2300Х200ММ ЗА ЕВАКУАЦИОНЕН 
ИЗХОД

БР. 7,00 7,45 52,15

СУМА: 1002,54

СУМА: 359733,64

ВСИЧКО БЕЗ ДДС: 359733,64

20%ДДС 71946,73

ОБЩО: 431680,37
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Заличена инфо^Шри! кл основаниеч.Г т , .  5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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