
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РЕНДСТРОЙ“ ЕООД, гр. Бургас
ПРЕДМЕТ: „СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, 
находящи се на територията на Община Велико Търново ”, по обособени позиции:
Обособена позииия №  1: „СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства 
на ДЕТСКА ГРАДИНА “Ш АРЕНИЯТЗАМ ЪК” гр. Велико Търново”

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

//^
Днес ..!*?.♦. 2019 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. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
(ЗФУКПС), от една страна,

и
2. „РЕНДСТРОЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. 

Страхил № 6, вх.2, ет.23, с ЕИК 203918478, тел.: 0887 493220, e-mail: rendstroi@gmail.com. 
представлявано от Стефан Димитров, в качеството на управител и едноличен собственик на 
капитала 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 24-101 от 
23.07.2019 г. по обществена поръчка вписана в регистъра на АОП с уникален № 00073-2019
0015 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, 
находящи се на територията на Община Велико Търново”, по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: „ СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства 
на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМ ЪК” гр. Велико Търново ”, 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: „СМР по изграждане или 
ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на 
Община Велико Търново”, по обособени позиции: За Обособена позиция №  1: „СМР по 
изграждане на сградата и прилежащите пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА 
“Ш АРЕНИЯТЗАМЪК” гр. Велико Търново”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични 
цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията
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„ СМ1 чс изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията
на Община Велико Търново", по обособени позиции: Обособена позиш я N° 1:..СМРпо изграждане на сградата

и прилежащите пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК” гр. Велико Търново”

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. Към датата на сключване на договора, Възложителят е осигурил само частично 
финансиране в размер на 1 378 158,33 лева без ДДС.

- Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е 360 (триста и шестдесет) 
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.З, т.15 от Наредба № 3 от 31 
юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Срокът за 
изпълнение спира да тече след изпълнение на видовете работи, за които е осигурено 
финансиране и се възобновява след уведомяване за осигурено финансиране.

- 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.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.З (1) Стойността на строителството по договора е,
2 109 328,44 /два милиона сто и девет хиляди триста двадесет и осем лева и 44 ст./ лева 

без ДДС,
2 531 194,13 /два милиона петстотин тридесет и една хиляди сто деветдесет и четири 

лева и 13 ст./ лева е ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от 
този договор и количествено - стойностна сметка, в това число и възнаграждение за 
непредвидени разходи в размер на, образувано както следва:

- Стойност по КСС в размер на 2 088 444,00 /два милиона осемдесет и осем хиляди 
четиристотин четиридесет и четири/ лева без ДДС, или 2 506 132,80 /два милиона петстотин 
и шест хиляди сто тридесет и два лева и 80 ст./ лева е ДДС;

- Непредвидени разходи в размер на 1 % или 20 884,44 /двадесет хиляди осемстотин 
осемдесет и четири лева и 44 ст./ лева без ДДС или 25 061,33 /двадесет и пет хиляди 
шестдесет и един лева и 33 ст./ лева е ДДС.

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

- 35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността -  авансово, а именно: 738 264,95
/седемстотин тридесет и осем хиляди двеста шестдесет и четири лева и 95 ст./ лева без ДДС, 
а е ДДС 885 917,94 /осемстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин и седемнадесет лева и 94 
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
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„ CMP no изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията
на Община Велико Търново”, по обособени позиции: Обособена позииия № 1: „СМРпо изграждане на сградата

и прилежащите пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТЗАМЪК” гр. Велико Търново”

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. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови гаранция, предоставена за обезпечаване на 
авансово плащане, дължи възстановяване на аванса в размер на неусвоената част в писмено 
определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ го удържа от дължими към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и/или упражнява правата на гаранцията за изпълнение, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да приложи повече от един от посочените способи до възстановяване 
на неусвоената част от аванса.

- Междинно плащане в общ размер на до 30 % се извършва според степента на 
изпълнение, удостоверено с протокол за действително извършени работи /акт обр. 19/, 
проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен 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 30 дневен срок по банков път.

- Окончателно плащане по договора /в размер на не повече от 35 %/ се извършва в 30 
дневен срок по банков път, след представяне на следните документи: протокол за 
действително извършени работи /акт обр. 19/, проверен и подписан от лицето осъществяващо 
инвеститорски контрол, строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15 подписан от всички участници в 
строителството, без забележки), съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му, като се приспадат преведения аванс и направените междинни плащания и 
представена оригинална фактура за сумата. В случаите, когато са констатирани недостатъци, 
сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.

(3) Цената по ал. 1 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.

(4) Не подлежат на разплащане дейности изпълнени като непредвидени разходи по 
ал.11, които не са окомплектовани с разходооправдателни документи -  подробна ведомост, 
анализи - в случаите, когато се определи цена, която е различна от посочената в ценовото 
предложение, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(5) 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: ВС000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получил фактурата: арх. Николай Миладинов

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

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това 
число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
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„СМР по изграждане ши ремонти на сгради и пршежащите им пространства, находящи се на територията
на Община Велико Търново ", по обособени позиции: Обособена позииия N° I: „СМР по изграждане на сградата

и прилежащите пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК” гр. Велико Търново”

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;
(7) 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.

(8) 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.

(9) 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.

(10) 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

, BIC код на банката , при , клон

(11) 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 и/или за постигане на устойчивост на резултатите.

(12) 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.

(13) 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.

(14) 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 5,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100 % ;
- допълнителни разходи върху механизация 30 %;
- доставно - складови разходи 10 % ;
- печалба 10 % .
- Цените на материалите за допълнително възникналите видове СМР, ще се доказват с 

фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.
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„ CMP no изграждане щи ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията
на Община Велико Търново ”, по обособени позиции: Обособена позииия № 1: „СМР по изграждане на сградата
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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.

(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
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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 ал. 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.

(13) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска при 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 по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява.
(14) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя копие на договора е новия подизпълнител заедно е всички документи, които 
доказват изпълнението на условията по чл. 66 ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото 
сключване.

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

(16) Не е нарушение на забраната по ал. 15 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.

(17) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи.

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.
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(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.

(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: Боян Боянов.

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 с 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.
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(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 националното законодателство 
и на законодателството на Европейската общност при изпълняването на дейностите предмет на 
обществената поръчка.

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.
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(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 
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 1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден, но не 
повече от 10 % от стойността по чл. 3, ал. 1.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от цената, в размер на 1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден но не 
повече от 10 % от стойността по чл. 3, ал.1 и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение;
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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:

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - 10 години;

2. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;

3. 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;

4. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, 
контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;

5. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура - 8 години;

(2) Гаранционните 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.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим 
срок.
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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, а именно в 
размер на 94 919,78 (деветдесет и четири хиляди деветстотин и деветнадесет лева и 78 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 срока от 1 година от 
приемането на последните изпълнени видове работи с окончателен протокол, респ. акт обр. 15 
и която се възстановява, респ. връща след изтичане им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
привежда гаранцията за изпълнение в изискуемия размер за горепосочените периоди, 
независимо от упражняване на правата от нея от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(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 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, до изтичане срока от 1 години от 
приемането с последен акт за изпълнение на видовете работи, респ. акт обр. 15.

(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, до изтичане срока от 1 години от приемането с 
последен акт за изпълнение на видовете работи, респ. акт обр. 15.

(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-
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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.

(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,
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страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с 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 с 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 с възникване и отпадане обстоятелства по 
раздел IX „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с 
подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.31(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 в случай на забава на 

изпълнението съгласно чл. 2, ал. 1 с 15 календарни дни, 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
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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 
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 е дружествата, регистрирани в юрисдикции е 
преференциален данъчен режим, свързаните е 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. 31, ал.1, договорът се прекратява е 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 е последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява е 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.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено 
при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.
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Чл.ЗЗ (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.34 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 ТПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.

Този договор ое състави и подписа в два еднообразни в съдържанието му оригинални 
екземпляра, по един за всяка пт страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ 
Кмет на О бщ и^

И ЗП Ъ Л Н И Т^

ново

Даниела Данчева 
Главен счетоводител 
Община Велико Гъ^щ^йб ^

Съгласуван с:
Надя Петрова:
Директор на диреш ия ОП

Русанка Александр
Главен юрисконсулт в Дирекция ОП

инж. Динко Кечев 
Директор на дирекция СУЪз

арх. НиколаД-Мйллтп
Глав£у-е1ссперт в отдел У Т  плрфкиня С'У|

Изготвил:
Мая Тодор Дирекция ОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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О бразец  № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им 
пространства, находящи се на територията на Община Велико Търново”, по обособени 
позиции:

За Обособена позиция № 1: „ СМР по изграждане на сградата и прилежащите 
пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМ ЪК” гр. Велико Търново”.

Долуподписаният/ната Стефан Димитров,

в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)

на „Рендстрой“ ЕООД,
(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: 203918478, актуален телефон: 0887493220; ф акс:..........................;

електронна поща rendstroi@gmail.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР по изграждане или 
ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на 
Община Велико Търново”, по обособени позиции:

За Обособена позиция №  1: „ СМР по изграждане на сградата и прилежащите 
пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМ ЪК” гр. Велико Търново”

1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, 
в срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение.

2. Срокът за изпълнение на СМР, 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 Х°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) и предложеният от нас такъв срок е както следва: 360 /словом: триста и 
шейсет/ календарни дни. като за начина на изпълнението му прилагаме подробен линеен 
график.

Срокът за изпълнение спира да тече след изпълнение на видовете работи, за които е 
осигурено финансиране и се възобновява след уведомяване за осигурено финансиране.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Декларирам, че съм съгласен срока на валидност на офертата да е 2/П>|'Цвдендарни
дни.
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5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани е 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6. Декларирам, че извърших пълен оглед на място на обект „СМР по изграждане или 
ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на Община 
Велико Търново”, по обособени позиции:

За Обособена позиция № 1: „СМР по изграждане на сградата и прилежащите 
пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК” гр. Велико Търново” и съм 
запознат е условията на строителството на място и съм оценил своята отговорност, за моя 
сметка и риск, както и е всички условия и необходими фактори за подготовка на внесеното от 
мен предложение и подписването на договора.

7. Ще отстраняваме дефекти в рамките на следните гаранционни срокове:
1.за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;
2. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години;
3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 

стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни 
инсталации на сгради - 5 години;

4. за завършен монтаж на машини, съоръжения, контролно-измервателни системи 
и автоматика - 5 години;

5. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура - 8 години.
/участниците посочват срок не по-малък от предвидения в НАРЕДБА №  2 от 31.07.2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти./

8. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”) от ППЗОП в 
съответствие е техническите спецификации и изискванията на възложителя. 
......................................................Приложение 1...........................................................

9. Неразделна част към настоящото Техническо предложение са:
9.1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в поръчката дейности е 

приложени диаграма на работната ръка и график на вложените материали, оборудване и 
механизация.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Ел. носител.
2. Декларация че се налага да бъде извършена промяна/замяна на определен вид 

материал

 и

Подпис и печат: ^
Дата 03/05/2019 г. ^
Име и фамилия Стефан Димитров
Длъжност Управител — '

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връЧ&р с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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О бразец  № 4

Ц Е Н О В О  П РЕ Д Л О Ж Е Н И Е  
по чл.39, ал.З, т.2 от ППЮ П

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им 
пространства, находящи се на територията на Община Велико Търново”, по обособени 
позиции:

За Обособена позиция №  1: „СМР по изграждане на сградата и прилежащите 
пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТЗАМЪК.” гр. Велико Търново”

Долуподписаният/ната Стефан < Димитров,
в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)
на „Рендстрой“ ЕООД,

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 203918478, актуален телефон: 0887493220
ф акс:................................................ ; електронна поща rendstroi@gmail.com
Регистрация по ЗДДС: BG203918478

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

Разплащателна сметка:
IBAN сметка
BIC 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: „СМР по изграждане или ремонти на сгради и 
прилежащите им пространства, находящи се на територията на Община Велико 
Търново”, по обособени позиции:

За Обособена позиция № 1: „ СМР по изграждане на сградата и прилежащите 
пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМ ЪК” гр. Велико Търново”

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.

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 обществената 
поръчката е както следва:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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2 109 328,44 / два милиона сто и девет хиляди триста двадесет и осем лева и 44 стотинки/ 
лева без ДДС
2 531 194,13 /два милиона петстотин тридесет и една хиляди сто деветдесет и четири лева 
и 13 стотинки/ лева с ДДС,
съгласно количествено - стойностна сметка, в това число и възнаграждение за непредвидени 
разходи, образувано както следва:

- Стойност по КСС в размер на 2 088 444,00 / два милиона осемдесет и осем хиляди 
четиристотин четиридесет и четири лева и 0 стотинки/ лева без ДДС, или 2 506 132,80 
/два милиона петстотин и шест хиляди сто тридесет и два лева и 80 стотинки / лева с 
ДДС;

- Непредвидени разходи в размер на 1 % /до 5%/ или 20 884,44 /двадесет хиляди 
осемстотин осемдесет и четири лева и 44 стотинки / лева без ДДС или 25 061,33 /двадесет 
и пет хиляди шестдесет и един лева и 33 стотинки / лева с ДДС.
Възнаграждението за непредвидени разходи се образува при следните указания - 
Непредвидените разходи1 следва да са в размер на максимум до 5% от стойността на СМР.

Забележка: Общата стойност на сумата от възнаграждението по КСС и стойността 
на непредвидените разходи, следва да не надхвърлят общата максимална прогнозна 
стойност на поръчката.

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/калкулации 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, е 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 е 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 и/или за постигане на устойчивост на 
резултатите.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират е отделен 
протокол за приемането им или е 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 е представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят 
предвидената им стойност.

1 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.
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Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените е 
документите по-горе количества, на базата на единичните цени, предложени е 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 5,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация 30 %;
- доставно - складови разходи 10%;
-печалба 10%.
- Цените на материалите за допълнително възникналите видове СМР, ще се доказват е 

фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

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

• Междинно плащане в общ размер на до 30 % се извършва според степента на 
изпълнение, удостоверено е протокол за действително извършени работи /акт обр. 19/, 
проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен 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 30 дневен срок по банков път.

• Окончателно плащане по договора /в размер на не повече от 35 %/ се извършва в 30 
дневен срок по банков път, след представяне на следните документи: протокол за 
действително извършени работи /акт обр. 19/, проверен и подписан от лицето осъществяващо 
инвеститорски контрол, строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15 подписан от всички участници в 
строителството, без забележки), съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му, като се приспадат преведения аванс и направените междинни плащания и 
представена оригинална фактура за сумата. В случаите, когато са констатирани недостатъци, 
сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.

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

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

Дата 03/05/2019 г.
Име и фамилия Стефан Димитров

Подпис на упълномощеното лице ____________________________
Наименование на участника и „Ре "" " А

печат
че

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 отЗО П

печат □
връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Образец № 4.1

Обект: ДГ "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК" в УПИ IV, кв.ЗбОА, гр. Велико Търново

.№ В И Д О В Е  Р А Б О Т И Мирка Количество Ед. цена Общо

Част Архитектурна, фаза ТП
1 Земни работи

Масов изкоп - сграда куб.м 4365,00 5,49 23963,85
Транспорт на земни маси на разстояние до 15 км куб.м 4365,00 11,25 49106,25
Обратен насип от трошено-скална маса - около сграда, с уплътняване куб.м 500,00 44,33 22165,00
Пясъчна възглавница - сграда над основи, с уплътняване куб.м 175,00 41,87 7327,25

Обратен насип от трошено-скална маса - сграда над основи, с уплътняване куб.м 700,00 45,02 31514,00

Общо: 134076,3!
2 Кофражни работи

Кофраж фундаментна плоча на кота -4.70 кв.м 98,51 26,07 2568,16
Кофраж плоча на кота -0.10 кв.м 958,90 30,47 29217,68
Кофраж плоча на кота +3.30/+4.30 кв.м 954,00 30,47 29068,38
Кофраж греди на кота -0.10 кв.м 9,24 30,47 281,54
Кофраж греди на кота +3.30/+4.30 кв.м 309,23 30,47 9422,24
Кофраж колони на кота -0.10 кв.м 430,10 30,47 13105,15
Кофраж колони на кота +3.30/+4.30 кв.м 418,65 30,47 12756,27
Кофраж шайби на кота -0.10 кв.м 793,00 30,47 24162,71
Кофраж шайби на кота +3.30/+43 кв.м 419,00 30,47 12766,93

3 Бетонови работи - сграда и ограда
Подложен бетон на кота -5.10, клас С12/15, доставка и полагане куб.м 152,00 117,68 17887,36
Бетон, клас С25/30, доставка и полагане куб.м 664,00 130,39 86578,96
Бетон, клас С20/25, доставка и полагане куб.м 750,00 129,15 96862,50

4 Армировка сграда и ограда
Доставка и монтаж армировка стомана Б275(Ф) кг 1214 1,79 2173,06
Доставка и монтаж армировка стомана В500В(>1) кг 150917 1,79 270141,43

В)бшо: 606992.3 *
5 ЗИДАРИИ

Тухлена зидария РогоИшгт N-1-? 25 см -  външна куб.м 97,91 200,02 19583,96
Тухлена зидария РогоИшгт N-1-? 25 см -  вътрешна куб.м 80,83 200,02 16167,62
Тухлена зидария РогоФегт N-1-? 12 см кв.м 662,52 48,34 32026,22
Газобетон 25см Н40см по зъбери на кули м 16,80 21,65 363,72

6 ЩУРЦОВЕ
Щурцове газобетонни блокчета 5см на лепило -  над прозорци м 191,40 21,65 4143,81
Щурцове за отвори, на вътрешни и външни стени РогоИ1егт12:
Дължина ЮОсм бр. 20 24,60 492,00
Дължина 125см бр. 55 26,47 1455,85
Дължина 150см бр. 8 28,40 227,20
Дължина 225см бр. 14 33,88 474,32

7 СТЕННИ ОБШИВКИ
ГИПСОКАРТОН 2x12.5см ВЪРХУ МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА 
КОНСТРУКЦИЯ кв.м 105,34 34,84 3670,05

ШУМОИЗОЛАЦИОННА ОБШИВКА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ
ГИПСОКАРТОН 2x12.5см ВЪРХУ МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА 
КОНСТРУКЦИЯ кв.м 106,26 34,84 3702,10

МИН. ВАТА 5см МЕЖДУ ПРОФИЛИ НА МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА К- 
ЦИЯ кв.м 106,26 6,13 651,37

ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА 5см -  ОБШИВКА НА ШАХТИ И СТБ 
СТЕНИ кв.м 116,01 28,30 3283,08

У



8 ВЪТРЕШНИ ГИПСОВИ МАШИННИ МАЗИЛКИ
ПО СТЕНИ КВ.М 2331,00 17,51 40815,81
ПО ТАВАНИ КВ.М 1361,94 18,61 25345,70
ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЕЧНИ ОТВОРИ М 293,00 6,38 1869,34

9 БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС I
ПО СТЕНИ КВ.М 2331,00 8,11 18904,41
ПО ТАВАНИ КВ.М 1361,94 8,11 11045,33
ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЕЧНИ ОТВОРИ М 293,00 3,27 958,11

10 БОЯДИСВАНЕ С ВОДОУСТОЙЧИВ ЛАТЕКС
ПО СТЕНИ КВ.М 33,40 7,30 243,82
ПО ТАВАНИ КВ.М 171,41 7,30 1251,29

11 ВАРО-ЦИМ. МАЗИЛКА В САНИТАРНИ ПОМЕЩ ЕНИЯ -  ХАСТАР КВ.М 252,00 10,01 2522,52
12 ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО

ФАЯНС Ф 1 КВ.М 279,00 43,87 12239,73
ФАЯНС Ф2 КВ.М 133,00 43,87 5834,71
ФАЯНС ФЗ КВ.М 80,00 43,87 3509,60

13 ОКАЧЕНИ ТАВАНИ

ОКАЧЕН -  ГИПСОКАРТОН 12.5мм НА МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА К-ЦИЯ КВ.М 248,02 34,91 8658,38

КАМЕННА ВАТА, 12см, В ОКАЧЕН ТАВАН КВ.М 9,60 15,73 151,01
ОКАЧЕН РАСТЕРЕН -  С ПАНА 60x60см КВ.М 90,24 34,73 3134,04

14 ЦОКЛИ
КЕРАМИКА К4Ц -  ВИСОЧИНА 5см М 375,00 5,70 2137,50
ВИНИЛ М 414,00 5,27 2181,78
ВИНИЛ В2 М 95,00 6,25 593,75

15 ПОДОВИ НАСТИЛКИ ВИНИЛ НА ЛЕПИЛО
ВИНИЛ -  ХЕТЕРОГЕННА РУЛОННА ВИНИЛ / PVC НАСТИЛКА НА 
ЛЕПИЛО КВ.М 831,39 78,29 65089,52

ВИНИЛ В2 -  РУЛОНННА МНОГОСЛОЙНА УДАРОПОГЛЫЦАЩА. С 
ВИСОК КЛАС НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ И НА ТОЧКОВ НАТИСК 
ВИНИЛ/PVC НАСТИЛКА

КВ.М 226,94 84,94 19276,28

16 ПОДОВИ НАСТИЛКИ -  КЕРАМИКА НА ЛЕПИЛО
КЕРАМИКА К1 -  противохлъзгащи, 60x60см КВ.М 107,46 63,04 6774,28
КЕРАМИКА К2 -  противохлъзгащи КВ.М 26,43 63,04 1666,15
КЕРАМИКА КЗ -  противохлъзгащи КВ.М 37,52 63,04 2365,26
КЕРАМИКА К4 -  противохлъзгащи КВ.М 393,74 63,04 24821,37

17 ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ ПОД НАСТИЛКИ
САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА (ПОД ВИНИЛОВА НАСТИЛКА) И 
ГРУНД КВ.М 1058,33 12,53 13260,87

АРМИРАНА ЗАМАЗКА,5см КВ.М 1815,44 16,97 30808,02
18 Ш УМОИЗОЛАЦИЯ, KAM. ВАТА Зсм, предназн. за подова настилка

Кота 0.00 КВ.М 902,73 15,18 13703,44
19 ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ в санитари, помещения по стени Hl 5см и 
по под КВ.М 147,00 16,20 2381,40

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА по ъгли на санитари. Помещения М 172,00 4,26 732,72
ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ 3 И 4 КВ.М 9,10 24,73 225,04

20 ХИДРО- И ТОПЛОИЗОЛАЦИИ -  ПОДЗЕМНИ
ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ВАНА -  БИТУМЕН ГРУНД И 2 ПЛАСТА 
РУЛОННА ПОЛИМЕР-БИТУМНА SBS ХИДРОИЗОЛАЦИЯ КВ.М 1252,40 23,90 29932,36

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10см ПО СТЕНИ -  ДО КОТА НА ЦОКЪЛ НАД 
ТЕРЕН КВ.М 339,27 28,93 9815,08

ЗАЩИТНА HDPE МЕМБРАНА ПО СТЕНИ ДО КОТА ТЕРЕН КВ.М 262,69 7,55 1983,31
21 ХИДРО- И ТОПЛОИЗОЛАЦИИ -  ПЛОСКИ ПОКРИВИ

2-РИ ПЛАСТ РУЛОННА ПОЛИМЕР-БИТУМНА SBS 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ПОСИПКА

КВ.М 911,57 15,45 14083,76

1-ВИ ПЛАСТ РУЛОННА ПОЛИМЕР-БИТУМНА SBS 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ КВ.М 911,57 13,21 12041,84

БИТУМЕН ГРУНД ВЪРХУ ЗАМАЗКА И БОРД КВ.М 911,57 2,72 2479,47



АРМИРАНА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН, 4-10см С РАЗШИРИТЕЛНИ 
ФУГИ НА ВСЕКИ ЗМ, ЗАПЪЛНЕНИ С ЕЛАСТИЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ

КВ.М 855,95 21,88 18728,19

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ХРБ, 15 см КВ.М 855,95 35,35 30257,83
ПАРОИЗОЛАЦИЯ -  ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО КВ.М 855,95 2,83 2422,34
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ХРБ, 2 см -  ПО КОЗИРКИ КВ.М 32,42 9,81 318,04
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ГАЗОБЕТОН, 10 см -  асанс. Шахта КВ.М 8,70 27,57 239,86
ОТДУШНИЦИ ЗА ПЛОСЪК ПОкРИВ НА ВСЕКИ 50м2 С 
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОД ПОЛИМЕР-БИТУМНА БВБ 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

б р . 18 32,12 578,16

ЛАМАРИНЕНА ШАПКА С ПВЦ ПОКРИТИЕ ПО БОРД
Широчина 30-35см М 44,50 29,62 1318,09
Широчина 40-45см М 173,90 31,80 5530,02

22 ФАСАДНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА (СИСТЕМА-СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА, 
ШПАКЛОВКА, КРАЙНО ПОКРИТИЕ)

кв.м 995,65 22,60 22501,69

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С ГРАФИТЕН ЕРБ 10 см -  за 
параметри виж част Енергийна ефективност

кв.м 914,23 29,71 27161,77

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С ЕРБ 2 см -  ПОД КОЗИРКИ кв.м 31,42 25,07 787,70
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С ЕРБ 2 см -  ивици с шир. 15-17см 
-  ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ кв.м 293,00 14,81 4339,33

23 ЦОКЪЛ НА СГРАДА -  ИЗКУСТВЕН КАМЪК кв.м 76,58 44,03 3371,82

24 ВЪНШ НИ НАСТИЛКИ -  МРАЗОУСТОЙЧИВ  
ПРОТИВОПЛЪЗГАШ  ГРАНИТюГРЕС
ПЛОЩАДКА И СТЪПАЛА ГЛАВЕН ВХОД кв.м 16,20 58,20 942,84
РАМПА, ДОСТЪПНА кв.м 11,00 58,20 640,20
ВЪНШНИ СТЪЛБИ ПО ОСИ 2 И 12 кв.м 15,70 62,05 974,19

25 ПАРАПЕТИ ИНОКСОВИ, С ДВОЙНИ РЪКОХВАТКИ, ПО ПРОЕКТ
ЦЕНТРАЛНИ СТЪПАЛА ГЛАВЕН ВХОД м 170,00 159,96 27193,20
СТРАНИЧНИ СТЪПАЛА ГЛАВЕН ВХОД м 75,00 159,96 11997,00
РАМПА, ДОСТЪПНА м 5,90 159,96 943,76
ВЪНШНА СТЪЛБА ПО ОС 2 м 7,10 129,47 919,24
ВЪНШНА СТЪЛБА ПО ОС 12 м 7,90 129,47 1022,81
СТЪЛБИЩЕ 1 -  ПАРАПЕТ м 8,80 159,72 1405,54
СТЪЛБИЩЕ 1 -  СТЕННА РЪКОХВАТКА м 12,60 29,15 367,29
СТЪЛБИЩЕ 2 -  ПАРАПЕТ м 8,80 159,72 1405,54
СТЪЛБИЩЕ 2 -  СТЕННА РЪКОХВАТКА м 12,60 29,15 367,29

26 МОТОРИЗИРАНИ ТЕНТИ
РАЗМЕР 6.70 х 2.0 (2.50)м б р . 8 1268,30 10146,40
РАЗМЕР 1 .50x2 .0  (2.50)м б р . 4 461,45 1845,80

27 ПРЕГРАДНИ ПАНЕЛИ И ВРА' 
с височина 100см и монтирани I

И В ДЕТСКИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ 
а 20см над пода на алум. к-ция

ПАНЕЛ РАЗМЕР 1.25 х 1.00м б р . 19 89,65 1703,35
ПАНЕЛ С ВРАТА 70x100, РАЗМЕР 0.95 х 1.00м б р . 4 430,98 1723,92
ПАНЕЛ С ВРАТА 70x100, РАЗМЕР 1.35 х 1.00м б р . 16 451,55 7224,80

28 ДРУГИ
ПРЕГРАДНА СГЪВАЕМА СТЕНА ПС-1 С РАЗМЕРИ ДЪЛЖИНА 7.60м 
И ВИСОЧИНА 4.00м СЪС ЗВУКОИЗОЛАЦИОННИ ПАНЕЛИ б р . 1 2777,50 2777,50

РЪКОХВАТКИ НА ДОСТЪПЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ б р . 2,00 150,92 301,84
ВИНИЛОВИ САМОЗАЛЕПВАЩИ ПСТЕННИ ПРОТЕКТОРНИ ЛЕНТИ 
С ШИР. ЗОсм ПО СТЕНИ НА КОРИДОРИ м 110,00 11,67 1283,70

ВГРАДЕНА В НАСТИЛКАТА СМЕНЯЕМА ИЗТРИВАЛКА ПРЕД 
ГЛАВНИЯ ВХОД 2.0 х 1.0 м б р . 1,00 301,18 301,18

ФАСАДНО МЕТАЛНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 10м кв.м 995,00 14,83 14755,85
Общо: 686876.38

29 ДОГРАМА - врати и прозорци
Входна врата с витрина 200/300 б р . 1,00 1278,20 1278,20
Входна врата с витрина 360/280 б р . 2,00 2149,40 4298,80
Интериорна МЭЕ врата 72/210 б р . 5,00 358,60 1793,00
Интериорна МЭР врата 82/210 б р . 20,00 370,70 7414,00

р



Интериорна МОР врата 90/210 бр. 6,00 390,06 2340,36
Интериорна МОР врата 92/210 бр. 8,00 390,06 3120,48
Интериорна МОР врата 102/210 бп 11,00 419,10 4610,10
Интериорна МОР врата 200/210 - двукрила бр 1,00 630,85 630,85
Метална, екстериорна 102/210 бр 3,00 582,45 1747,35
Метална, интериорна 110/210 бр. 1,00 431,20 431,20
Метална, интериорна 102/210 бр. 2,00 431,20 862,40
Метална, пожароустойчива Е 160 В2/210 бр. 1,00 673,20 673,20
Метална, пожароустойчива Е 160 “110/210 би 3,00 869,22 2607,66
Метална, пожароустойчива Е 160 200/210 - двойна бр 1,00 1629,10 1629,10
Метална, пожароустойчива Е 190 92/210 бр. 1,00 872,85 872,85
Прозорец пожароустойчив Е 160 90/210 бп 1,00 830,50 830,50
Прозорец пожароустойчив Е 160 90/240 бр. 4,00 915,20 3660,80
Прозорец РУС сив по ЯАЬ 90/90 бр. 4,00 189,20 756,80
Прозорец РУС сив по ЛАЕ 90/210 бр. 45,00 407,00 18315,00
Прозорец РУС сив по ЛАЬ 90/240 бп 127,00 425,15 53994,05
Прозорец РУС сив по ЛАЬ 75/240 бр. 8,00 407,00 3256,00
Прозорец РУС сив по ЛАЬ 90/300 бр 14,00 612,70 8577,80
Прозорец РУС сив по ЛАЬ 90/110 бр. 5,00 219,45 1097,25
Прозорец РУС сив по ЛАЬ 180/110 бр. 1,00 443,30 443,30
Прозорец алуминиев пожароустойчив 90/210 бр. 1,00 3129,50 3129,50
Прозорец алуминиев пожароустойчив 90/240 бр. 1,00 3498,55 3498,55
Вътрешни прозоречни первази РУС м 210,00 20,68 4342,80
Външни прозоречни первази алуминиеви м 210,00 23,10 4851,00
Вътрешни преградни витрини 380(305, алуминиеви бр. 4,00 1798,50 7194,00
Вътрешни преградни витрини 288/305, алуминиеви бр. 4,00 1314,50 5258,00
Вътрешни преградни витрини 275/305, алуминиеви бр. 4,00 1254,00 5016,00
Вътрешни преградни витрини 278/305, алуминиеви бр. 1,00 1254,00 1254,00
Вътрешни преградни витрини 435/305 + 265/305, алуминиеви бп 1,00 3190,00 3190,00

Общо: 162974.90
ЧАСТ"ОВК"
I. РАДИАТОРНО ОТОПЛЕНИЕ

1 Котел водогреен на газ в комплект с горелка с отоплителна мощност 
95кШ, /доставка към газовия проект/ бр. 1 7293,00 7293,00

2
Бойлер, водоводен с една серпентина, с обем 500л, 1769л/ч при 
температура 90°С и отоплителна мощност 72 к\У от котелната серпентина. 
ш750мм. височина 1710мм. 165кг, 380У//50Нг

бр. 1 1659,22 1659,22

3 Циркулационна помпа за бойлера, (електронна), с дебит 3,1 мЗ/ч, напор 4 
м. в. ст.. 230У/50Нг бр. 1 445,50 445,50

4
Циркулационна помпа за радиаторното отопление, (електронна), с дебит 
З,0м3/ч, напор 3.0 м. в. ст.. 23ОУ/50Ш

бр. 1 451,55 451,55

5
Трипътен терморегулиращ вентил 11/2" за радиаторното отопление, с 
моторна ел. задвижка, 220У/50Нг бр. 1 158,40 158,40

6 Затворен разширителен ЮОл, ш450мм, височина 760мм, захранваща тръба 
1" бр. 1 259,60 259,60

7 Предпазен вентил по налягане 1", 2,5 Ьаг бр. 1 70,95 70,95
8 Автоматична пълначка 1/2" бр. 1 28,16 28,16

9 Алуминиев радиатор тип М1Х-350, 11 глидера и окомплектовка към него бр. 17 231,55 3936,35

10 Също, но 12 глидера бр. 23 243,98 5611,54
11 Също, но 13 глидера бр. 10 261,80 2618,00
12 Също, но 15 глидера бр. 3 310,20 930,60
13 Също, но 16 глидера бр. 13 322,30 4189,90
14 Също, но 20 глидера бр 1 419,10 419,10
15 Също, но 21 глидера бр. 3 431,20 1293,60
16 Алуминиев радиатор тип М1Х-500, 4 глидера и окомплектовка към него бр. 2 106,70 213,40
17 Също, но 7 глидера бр. 5 167,20 836,00
18 Също, но 8 глидера бр. 2 191,40 382,80
19 Също, но 10 глидера бп 5 233,75 1168,75

*



20 Също, но 11 глидера бр. 4 257,95 1031,80
21 Също, но 13 глидера бр 2 300,30 600,60
22 Също, но 15 глидера бр. 2 348,70 697,40

23 Алуминиев радиатор тип MIX-800, 10 глидера и окомплектовка към него бр. 1 282,15 282,15

24 Също, но 12 глидера бр. 1 336,60 336,60
25 Също, но 13 глидера бр 2 363,22 726,44
26 Лира тип Л400/900мм бр 4 119,35 477,40
27 Радиаторен вентил - ъглов 1/2", за термоглава бр. 107 7,91 846,37
28 Термоглава бр. 107 55,77 5967,39
29 Секретен вентил - ъглов 1/2" бр 107 9,30 995,10
30 Ръчен радиаторен обезвъздушител 1/2" бр. 103 8,01 825,03

31
Колектор 1" с 6 бр. извода, комплект с кутия, скоби, кранче за източване, 
тройник, автоматични обезвъздушители, два броя сферични спирателни 
вентили 1"

бр. 2 362,45 724,90

32 Също, но с 7 бр. извода бр. 2 410,85 821,70
33 Също, но с 8 бр. извода бр. 1 459,25 459,25
34 Също, но с 10 бр. извода бр. 1 574,20 574,20
35 Също, но с 11 бр. извода бр. 1 709,72 709,72
36 Също, но с 13 бр. извода бр. 4 852,50 3410,00

37 Тръба от високомолекулярен омрежен полиетилен с алуминиева вложка 
ш16/2мм м 3600 1,24 4464,00

38 Гофриран шлаух ш25мм м 3600 0,34 1224,00
39 Тръба с алуминиева вложка RAUTITAN stabil ш25/3,5мм м 40 13,20 528,00
40 Също, но ш32/4,4мм м 35 19,31 675,85
41 Също, но ш40/5,5мм м 15 27,86 417,90
42 Също, но ш50/6,9мм м 30 38,86 1165,80
43 Също, но ш63/8,6мм м 40 59,64 2385,60
44 Тръба за захранване на разширителния съд 1" м 2 24,77 49,54
45 Изолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба 25/3,5мм м 40 1,44 57,60
46 Също, но ш 32/4,4мм м 35 1,98 69,30
47 Също, но за ш 40/5,5мм м 15 2,48 37,20
48 Също, но за ш 50/6,9мм м 30 3,44 103,20
49 Също, но ш 63/8,бмм м 40 3,82 152,80
50 Сферични спирателни вентили 1/2" бр. 4 7,15 28,60
51 Също, но 3/4" бр. 1 8,97 8,97
52 Също, но 1" бр. 1 14,41 14,41
53 Също, но 11/4" бр 1 20,46 20,46
'4 Също, но 11 /2" бр. 1 31,35 31,35
55 Също, но 2" бр. 12 49,50 594,00
56 Сферични спирателни вентили 3/4" бр 1 8,97 8,97
57 Също, но 1" бр 1 14,41 14,41
58 Също, но 11/4" бр. 1 20,46 20,46
59 Също, но 11 /2" бр 1 31,35 31,35
60 Автоматични обезвъздушители 1/2" бр. 18 11,94 214,92
61 Хидравлична проба на тръби бр. 3760 0,45 1692,00
62 Топла и студена проба на радиатори и лири бр. 107 0,96 102,72
63 Метална конструкция за укрепване т 0,7 2695,00 1886,50

Обшо: 6745238
II. ВЕНТИЛАЦИЯ

1 Осев вентилатор със самозатваряща се клапа, с дебит 90м З/ч, обороти 
2500об./мин-1. 230У/50Нг бр. 18 49,72 894,96

2 Кръгъл канален вентилатор СВ-1 ;СВ-2;СВ-3;СВ-4, комплект с меки 
връзки с дебит 400мЗ/ч, напор 280Ра, 2550об./мин-1, 230У/50Нг бр. 4 301,40 1205,60

3 Конусен вентил смукателен с щуцер ф125мм бр. 16 16,61 265,76
4 Конусен вентил нагнетателей с щуцер ф125мм бр. 6 16,61 99,66



5

Рекуперативен вентилационен блок ВИ-1 и ВИ-2, за хоризонтален 
монтаж, комплект с два броя вентилатора, размери 1380х685х324мм 
(ДхШхВ), щуцер ш160мм, тегло 53кг, комплект с 4бр. меки връзки 
ш 1 бОмм
На смукателната част:
* Филтър пред вход на рекуператор бр. 1 101,97 101,97
* Рекуператор с байпасна връзка над 73% ефективност бр. 1 2046,00 2046,00
* Центробежен вентилатор с дебитЗОО куб/ч, напор 200Ра, 230У/50Нг бр. 1 203,50 203,50
На нагнетателната част: |
*Филтър пред вход на рекуператор бр. 1 101,97 101,97
* Рекуператор с байпасна връзка над 73% ефективност бр. 1 2046,00 2046,00
*Центробежен вентилатор с дебит 300 куб/ч, напор 200Ра, 230У/50Нг бр. 1 203,50 203,50

6 Алуминиева трансферна решетка 500/300 мм, със светла площ 0,0585м2 бр. 4 98,12 392,48
7 Тръба от поцинкована ламарина, тип "спироканал", ш1 ООмм м 60 7,33 439,80
8 Също, но ш160мм м 60 9,54 572,40
9 Седлово отклонение за тръба, тип "спироканал" ш 160 / ш 100 мм бр. 22 5,94 130,68
10 Вентилационни шапки от поцинкована ламарина за тръба ш 100 мм бс 16 19,64 314,24
11 Също, но ш160мм бс 6 25,08 150,48
12 Коляно (90°) за "спироканал" - шЮОмм бс 36 8,86 318,96
13 Коляно (90°) за "спироканал" - ш160мм бр. 4 9,46 37,84
4 Тапа за "спироканал" -ш160мм бр. 12 4,18 50,16

15 Тройникза "спироканал" - ш160мм бр. 4 14,30 57,20
16 Нипели за тръба тип "спироканал" шЮОмм бр. 20 2,64 52,80
17 Също, но ш160мм бр. 20 3,58 71,60
18 Неподвижна жалузийна решетка 300/200мм бс 2 29,70 59,40
19 Мека връзка ш102мм М 25 21,45 536,25
20 Мека връзка ш102мм тип "Сонофлекс" М 15 21,45 321,75
21 Единични проби на вентилатори бр. 36 14,30 514,80
22 Настройка на вентилационна инсталация бр. 2 297,00 594,00

23 Въздухопровод от поцинкована ламарина фасонен с периметър до 1200мм кв.м 5 46,07 230,35

24 Метална конструкция за укрепване т 0,5 2695,00 1347,50
Общо: 13361.61

Общо за обекта
Площадкови В и К мрежи
Новопроектирана водопроводна мрежа

1 Механизиран изкоп с ширина до 1.20 m куб.м 112 4,83 540,96
2 Ръчен изкоп с ширина до 1.20 m и дълбочина до 2 m куб.м 28 34,10 954,80
3 Доставка и полагане на пясък за подложка куб.м 8 38,34 306,72
4 Доставка и полагане на пясък за обратна засипка на тръби куб.м 16 38,34 613,44
5 Направа на обратна засипка с изкопания материал куб.м 116 12,50 1450,00

6 Уплътняване - с пневматична трамбовка при дебелина на пласта до 20см куб.м 116 4,93 571,88

7 Натоварване и разтоварване на из: юпаните земни маси на камион, 
включително и транспорт до 15 kv

куб.м 24 11,25 270,00

8 Направа на водомерна шахта 160/100 бс. 1 1201,87 1201,87
9 Доставка, инсталиране и изпитване на ТСК2" бр. 1 183,15 183,15
10 Доставка, инсталиране и изпитване на ПХ70/80 +СК2" бс. 1 755,92 755,92

11 Доставка, инсталиране и изпитване на водомер 1 ОмЗ включително 
аксесоари /СК2", СКф2" с изп, ОКф2", филтър ф2"/ бр. 1 302,23 302,23

12 Доставка и полагане на РЕ PN10 063/3,8 в изкоп м 95 61,86 5876,70
13 Доставка и полагане на РЕ PN10 090/5.4 в изкоп м 1 88,10 88,10
14 Изпитване и дезинфекция на водопроводната мрежа м 96 2,24 215,04

Новопроектирана канализационна мрежа
1 Механизиран изкоп с ширина до 1.20 m куб.м 176,0 4,83 850,08
2 Ръчен изкоп с ширина до 1.20 m и дълбочина до 2 ш куб.м 44,0 34,10 1500,40
3 Доставка и полагане на пясък за подложка куб.м 9,0 38,34 345,06
4 Доставка и полагане на пясък за обратна засипка на тръби куб.м 26,0 38,34 996,84
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5 Направа на обратна засипка с изкопания материал куб.м 185,0 12,50 2312,50

6 Уплътняване на почви - с пневматична трамбовка при дебелина на пласта 
до 20см куб.м 185,0 4,93 912,05

7 Натоварване и разтоварване на изкопаните земни маси на камион, 
включително и транспорт до 15 км

куб.м 35,0 11,25 393,75

8 Доставка и монтаж на РР PRAGMA тръби Ф110 в изкоп м 35,0 17,12 599,20
9 Доставка и монтаж на РР PRAGMA тръби Ф200 в изкоп м 52,0 27,50 1430,00
10 Направа на ревизионна шахта до 2.00м бр. 2 1352,99 2705,98
11 Направа на ревизионна шахта до 4.00м бр. 1 1801,98 1801,98
12 Изпитване на канализационната мрежа м 87 2,42 210,54

В и К - Сграда
Новопроектирана водопроводни мрежа

1 Доставка, инсталиране на поцинковани тръби за водопровода, 
включително фитинги и всички необходими аксесоари - Ф 2"

м 47 39,48 1855,56

2
Доставка, инсталиране на полипропиленови тръби за водопровода, 
включително фитинги и всички необходими аксесоари - Ф 20x2.8 шш 
РЫ16 студена вода

м 64 6,81 435,84

3 същото за Ф 25x3.5 шш РИ 16 м 55 11,41 627,55
4 същото за Ф 32x4.5 шш РИ 16 м 25 12,41 310,25
5 същото за Ф 40x5.5 шш РШ 6 м 19 15,30 290,70
6 същото за Ф 50x6.9 шш РШ 6 м 31 19,07 591,17
7 същото за Ф 63x8.6 шш РИ 16 м 5 18,63 93,15

8
Доставка, инсталиране на полипропиленови тръби с алуминиева вложка за 
водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - Ф 
20x2.8 шш РЫ20 топла вода

м 134 9,11 1220,74

9 същото за Ф 25x3.5 шш РЫ20 м 53 11,29 598,37
10 същото за Ф 32x4.5 шш РЫ20 м 30 13,58 407,40
11 същото за Ф 40x5.5 mm PN20 м 48 16,86 809,28
12 същото за Ф 50x6.9 mm PN20 м 31 22,66 702,46

13 Изолация от микропореста гума 9.5шш върху водопроводни тръби - Ф 2" - 
студена вода

м 47 10,27 482,69

14 Изолация от микропореста гума 9.5шш върху водопроводни тръби - Ф 20 
х 2.8 шш РШ 6 - студена вода

м 64 5,17 330,88

15 същото за Ф 25x3.5 шш РШ 6 м 55 6,24 343,20
16 същото за Ф 32x4.5 шш РШ 6 м 25 7,05 176,25
17 същото за Ф 40x5.5 шш РШ 6 м 19 7,76 147,44
18 същото за Ф 50x6.9 шш Р1416 м 31 8,47 262,57
19 същото за Ф 63x8.6 шш РК16 м 5 8,92 44,60

20 Изолация от микропореста гума 19шш върху водопроводни тръби - Ф 20 
х 2.8 шш Р№ 0 - топла вода м 134 6,18 828,12

21 същото за Ф 25x3.5 шш Р ^ 0 м 53 6,05 320,65
22 същото за Ф 32x4.5 шш Р№ 0 м 30 6,71 201,30
23 същото за Ф 40x5.5 шш Р№ 0 м 48 8,46 406,08
24 същото за Ф 50x6.9 шш Р ^ 0 м 31 8,49 263,19
25 Доставка, инсталиране и изпитване на ПК бр. 5 239,14 1195,70

26 Доставка, инсталиране и изпитванЬ на месингови спирателни кранове, 
обикновени - Ф2" бр. 2 82,17 164,34

27 същото за ОК Ф2" 6 d 1 32,23 32,23
28 същото за СК ФЗ/4" бр. 5 18,15 90,75
29 същото за СК Ф1/2" бр. 1 13,64 13,64

30 Доставка, инсталиране и изпитване на месингови спирателни кранове, с 
изпразнител - Ф1" бр. 10 24,34 243,40

31 същото за СК ФЗ/4" бр. 8 16,96 135,68
32 същото за СК Ф1/2" 6 d 9 9,33 83,97

33 Доставка, инсталиране и изпитване на трипътни ъглови вентили за 
клозетно седало бр. 21 34,54 725,34

34
Доставка, инсталиране и изпитване на смесителна батерия с термостатен 
смесител 1/2" за тоалетна мивка стояща, комплект с ъглови вентили и 
меки връзки

бр. 25 112,20 2805,00
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35 Доставка, инсталиране и изпитване на смесителна батерия 1/2" за тоалетна 
мивка стояща, комплект с ъглови вентили и меки връзки бр. 7 119,02 833,14

36 същото за кухненска мивка стояща, комплект с ъглови вентили и меки 
връзки бр. 5 134,75 673,75

37 същото за аусгус бр. 2 175,12 350,24
38 същото за душ бр. 9 154,55 1390,95

39 Почистване и изпитване на цялата водоснабдителна мрежа съгласно 
спесификацията.

м 542 1,09 590,78

40 Дезинфекциране на цялата водоснабдителна система съгласно 
спесификацията.

м 542 0,57 308,94

Новопроектирана канализапиовна мрежа
1 Тесен изкоп с ширина до 0,70 m и дълбочина до 1,2 m куб.м 20 34,10 682,00
2 Доставка и полагане на пясък за подложка куб.м 5 38,34 191,70
3 Доставка и полагане на пясък за обратна засипка на тръби куб.м 15 38,34 575,10
4 Уплътняване - с пневматична трамбовка куб.м 15 14,28 214,20

5 Натоварване и разтоварване на изкопаните земни маси на камион, 
включително и транспорт до 15 км

куб.м 20 11,25 225,00

6 Доставка монтиране и изпитване на РР отточни тръби, включващи 
фитинги и всички нужни аксесоари - Ф 50 м 70 14,73 1031,10

7 РР /трислойна структура/ тръби ф 75 м 100 25,47 2547,00
8 РР /трислойна структура/ тръби ф 110 м 95 49,02 4656,90
9 РР /трислойна структура/ тръби в изкоп ф 110 м 34 53,42 1816,28
10 РР /трислойна структура/ тръби в изкоп ф 160 м 77 68,51 5275,27
11 РР /трислойна структура/ тръби в изкоп ф 200 м 16 75,47 1207,52
12 РУС с иУ  защита ф 80 тръби м 36 45,22 1627,92

13 Доставка, инсталиране и изпитване на порцеланов умивалник, напълно 
свързан и готов за работа,

бр. 7 145,16 1016,12

14 Доставка, инсталиране и изпитваг 
напълно свързан и готов за работа

е на порцеланов умивалник /детски/,
бр. 25 99,18 2479,50

15 същото за кухненска мивка бр. 5 143,95 719,75
16 същото за клозетно седало ниско разположено казанче бр. 6 246,15 1476,90
17 същото за клозетно седало детско ниско разположено казанче бр. 15 240,10 3601,50
18 същото за душкорито бр. 9 150,06 1350,54
19 същото за ПС 50 бр. 12 52,37 628,44
20 същото за ПС 100 бр. 1 75,55 75,55
21 същото за воронка DN75 с долно оттичане бр 12 253,55 3042,60
22 същото за воронка DN75 със странично оттичане бр 4 316,25 1265,00
22 същото за воронка DN50 бр 2 298,10 596,20
22 същото за ламаринена вентилационна шапка 0 1 00mm за ВКК бр 9 31,61 284,49
22 същото за ламаринена вентилационна шапка 050mm за ВКК бр 1 27,98 27,98
22 същото за РШ60/60 бр 2 174,90 349,80
22 Изпитване на канализационна мрежа съгласно спесификацията. м 428 1,43 612,04

Обшо: 86352.88
Част "Електро"
1.Ел.табла по ел.схема

1.
Доставка и монтаж на прот 
(електромерите са доставка на 
конструкция - по схема

ивовлажно Електромерно табло ЕТ 
ЧЕЗ) IP54, монтирано на собствена бр. 1 420,75 420,75

2 Доставка и монтаж на стена на Главно разпределително табло ГРТ, 1РЗЗ - 
по схема бр. 1 820,27 820,27

3. Доставка и монтаж на етажно ел.табло РТ1 -по схема (заключваемо) бр. 1 2 358,40 2358,40
4. Доставка и монтаж на етажно ел.табло РТ2 -по схема (заключваемо) бр. 1 2 296,25 2296,25
5. Прекъсвач за открит монтаж VCF-1GE 25А бр. 1 64,35 64,35
6. Доставка и монтаж на стена Табло котелно ТДкот, IP44- по ел.схема бр. 1 1 300,20 1300,20
7. Доставка и монтаж на Тгаз, IP54 по ел.схема бр. 1 1 040,05 1040,05
8. Измерване на дефектнотокови защити бр. 9 5,94 53,46

2,Осветителиа инсталация:

1. Доставка и монтаж на LED осветител 4xlOW, IP21, с призматичен 
разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи бр. 85 74,03 6292,55



2. Доставка и монтаж на LED осветител 4xlOW, IP21, с призматичен 
разсейвател, за вграден монтаж, к-кт с лампи бр. 9 74,03 666,27

3.
Доставка и монтаж на LED осветител 4xlOW, 1Р21, с призматичен 
разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи и авариен блок /собствена 
Акумулаторна Батерия

бр. 14 155,10 2171,40

4.
Доставка и монтаж на LED осветител 4xlOW, IP21, с призматичен 
разсейвател, за вграден монтаж, к-кт с лампи и авариен блок /собствена 
Акумулаторна Батерия

бр. 2 155,10 310,20

5. Доставка и монтаж на LED осветител 4xlOW, IP21, огледална двойно- 
параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи бр. 11 95,15 1046,65

6.
Доставка и монтаж на LED осве 
параболична решетка, за открит 
/собствена

тител 4х10Ш, 1Р21, огледална двойно- 
монтаж, к-кт с лампи и авариен блок бр. 1 169,62 169,62

7.
Доставка и монтаж на LED осве 
параболична решетка, за открит 
решетка

тител 4х10\\^, 1Р21, огледална двойно- 
монтаж, к-кт с лампи с противоударна бр. 8 134,53 1076,24

8. Доставка и монтаж на LED осветител 2x9W, IP21, с призматичен 
разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи бр. 14 44,28 619,92

9. Доставка и монтаж на LED осветител 2x9W, IP44, с призматичен 
разсейвател, за вграден монтаж, к-кт с лампи бр. 10 46,09 460,90

10. Доставка и монтаж на LED осветител 2x9W, IP44, с призматичен 
разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи бр. 2 49,72 99,44

11. Доставка и монтаж на LED осветител 2x9W, IP21, с разсейвател, за 
вграден монтаж, к-кт с лампи бр. 9 37,62 338,58

12. Доставка и монтаж на LED осветител 2xl8W , IP44, с разсейвател, за 
вграден монтаж, к-кт с лампи бр. 3 54,56 163,68

13.
Доставка и монтаж на LED осветител lxl8W , IP44 , с разсейвател, за 
открит монтаж, к-кт с лампи

бр. 22 40,04 880,88

14. Доставка и монтаж на LED oci 
открит монтаж, к-кт с лампи

а.тяло lxl8W , взривозащитено ЕХ, за бр. 1 309,98 309,98

15.
Доставка и монтаж на LED осве 
открит монтаж, к-кт с лампа и клк

тител lxl0W , IP44 , с разсейвател, за 
>ч бр. 5 33,99 169,95

16. Доставка и монтаж влагозащитена плафониера LED, IP44,10W с 
предпазно опалово стъкло бр. 6 23,10 138,60

17. Доставка и монтаж влагозащитен аплик LED, IP44,10W с предпазно 
опалово стъкло бр. 4 21,73 86,92

18. Доставка и монтаж влагозащитен аплик с решетка 1Р54,КЛЛ 18W бр. 2 22,94 45,88

19. Доставка и монтаж на осв.тяло тип "плафониера "LED, 12W с 
разсейвател, 1Р21 бр. 3 24,31 72,93

20. Доставка и монтаж на стенен аплик за местно осветление LED, 10W бр 3 21,89 65,67

21. Доставка и монтаж на LED прожектор 20W с насочване в две посоки, 
1Р44 бр. 12 44,88 538,56

22. Доставка и монтаж на осв.тяло тип "луна "LED, 10W с разсейвател, 1Р44 бр. 24 19,91 477,84

23.
Доставка и монтаж на Евакуационно осветително тяло за луминесцентна 
лампа lx l 1W, G5, IP20, с авариен модул за автономна работа 1 h, 
комплект с лампа и стикер

бр. 62 30,36 1882,32

24. Доставка и монтаж на Бактерицидна лампа 30W 6d . 1 109,89 109,89
25. Доставка и монтаж на парково осв.тяло 10W, Н=0,8м бр. 17 111,54 1896,18
26. Доставка и монтаж на ключ обикновен - за скрит монтаж бр. 38 4,25 161,50
27. Доставка и монтаж на ключ сериен - за скрит монтаж бр. 35 4,97 173,95
28. Доставка и монтаж на ключ девиаторен- за скрит монтаж бр. 36 4,97 178,92
29. Доставка и монтаж на ключ кръстат- за скрит монтаж 2 4,85 9,70
30. Доставка и монтаж на ключ обикновен- за открит монтаж бр. 1 5,94 5,94
31. Доставка и монтаж на ключ девиаторен- за открит монтаж бр. 2 5,94 11,88
32. Доставка и монтаж на датчик за движение бр. 25 24,86 621,50
33. Доставка и монтаж на ключ със светеща сигнална лампа бр. 1 5,35 5,35
34. Доставка и монтаж на проводници и кабели

4ПВ-А1 1,5м м 2 м. 140 2,20 308,00
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ЗПВ-А1 1,5мм2 м. 580 1,83 1061,40
ПВВ-МБ1 4х1,5мм2 м. 200 2,56 512,00
ПВВ-МБ1 Зх1,5мм2 м. 1450 2,17 3146,50
ПВВ-МБ1 2х1,5мм2 м. 120 1,96 235,20
СВТ Зх2,5мм2-за парково осветле зие м 280 2,78 778,40
СВТ Зх1,5мм2 м 800 2,36 1888,00
СВТ 4х1,5мм2 м 100 2,42 242,00
СВБТ Зх1,5мм2 м 10 4,98 49,80

35. Доставка и полагане на гоф. РУС тръба Ф23 м. 170 2,00 340,00
36. Доставка и монтаж на разклоннтелна кутия за скрита инсталация бр. 180 1,38 248,40
37. Доставка и монтаж на разклоннтелна кутия за отрита инсталация бр. 20 15,20 304,00

38. Направа на изкоп 80/40см, със зариване и трамбоване за парково 
осветление м 210 13,97 2933,70

39. Измерване на реализираната осветеност чч 8 11,00 88,00
З.Силова инсталация-Двигателна и контакти
Контакти-доставка и монтаж:

1. тип "Шуко 16А единичен, за скрита инсталация бр. 42 5,20 218,40
2. тип "Шуко 16А двоен, за скрита инсталация бр. 10 7,28 72,80
3. влагозащитен 1Р44, 16А, за открита инсталация бр. 1 6,17 6,17
4. контакт за скрита инсталация с предпазна капачка за деца бр. 63 12,70 800,10
5. панел с 2бр.контакта,2бр.кИ5 бр. 4 259,75 1039,00
6. Датчик за природен газ SGIMET бр. 1 67,65 67,65
7. Сирена с лампа бр. 1 38,83 38,83
8. Кабели и проводници-доставка и полагане:

САВТ 4х25мм2 м 15 21,00 315,00
СВТ 5х10мм2 м 35 8,54 298,90
СВТ 5х6мм2 м 40 5,97 238,80
СВТ 5х4мм2 м 15 4,74 71,10
СВТ Зх4мм2 м 300 3,40 1020,00
СВТ Зх2,5мм2 м 50 2,78 139,00
СВТ Зх1,5мм2 м 110 2,36 259,60
ПВВ-МБ1 Зх4мм2 м 1500 2,68 4020,00
ПВВ-МБ1 Зх2,5мм2 м 380 2,44 927,20
ПВВ-МБ1 Зх1,5мм2 м 250 2,17 542,50
СВБТ Зх1,5мм2 м 10 4,98 49,80

9. Доставка и монтаж на гоф.тръба PVC Ф29 м 75 1,80 135,00
10. Доставка и монтаж на гоф. тръба PVC Ф23 м 150 2,00 300,00
11. Доставка и монтаж на скара перфорирана с капаци 20см м 50 31,83 1591,50
.2. Доставка и полагане в изкоп метална тръба Ф100 м 15 13,49 202,35
13. Направа на изкоп 130/40см, със зариване и трамбоване м 10 13,97 139,70
14. Доставка и монтаж на разклоннтелна кутия за скрита инсталация бр. 150 1,38 207,00
15. Доставка и монтаж на разклоннтелна кутия за открита инсталация 6 d . 30 15,20 456,00
16. Измерване на импеданс на контакт бр. 120 2,09 250,80
17. Измерване изолационното съпротивление на кабел чч 16 11,00 176,00

4.СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
1. Телефонна и интернет инсталация

1. Доставка и монтаж на комуникационна кутия бр. 1 1 128,60 1128,60
2. Доставка и изтеглянена кабел FTP4x2x0.5 cat 5Е м 160 1,99 318,40
3. Доставка и монтаж на гоф.РМС тр Ф16 м 80 1,45 116,00

4. Доставка и монтаж на усилена гоф.РМС тръба Ф50 за външен слаб.кабели м 6 3,15 18,90

5. Направа на изкоп 60/40см, със зариване и трамбоване м 6 12,10 72,60
6. Окомплектоване, настройка и пускане, комплект бр. 1 209,00 209,00

2.Домофонна инсталация

1. Доставка на домофон комплект з< 
вграден зумер

1 7абоната с 7бр.домофонни слушалки с бр. 1 1 046,65 1046,65

2. Доставка и монтаж на звънчев бут эн бр. 7 2,35 16,45
3. Доставка и изтеглянена кабел FTP4x2x0.5 cat 5Е м 125 1,99 248,75

/J



I

4. Доставка и монтаж на гоф.тръба РУС Ф16 м 125 1,56 195,00
5. Доставка и монтаж на ел.брава бр. 1 64,35 64,35
6. Окомплектоване, настройка и пускане, комплект бр. 1 209,00 209,00

5.Мълннезащитна и заземителна инсталация

1. Доставка и монтаж на мълниеприемна мачта Н=3м с мълниеприемник с 
изпреварващо действие с време на изпреварване 1 =25гш

бр. 1 2 084,50 2084,50

2. Доставка и полагане на алуминиев проводник ф 8мм м 37 6,82 252,34
3. Доставка и полагане на екструдиран алуминиев проводник ф 8мм м 15 10,05 150,75

4. Доставка и полагане на заземително устройство комплект от 2бр.кола, 
свързани със стом.поц.шина 40/4мм

бр. 2 108,70 217,40

5. Доставка и полагане на заземите/ 
паркови осв.тела

[но устройство комплект от 1бр.кола за бр. 6 67,80 406,80

6. Доставка и полагане на стоманена поц.шина 40/4мм м 30 7,95 238,50
7. Направа на изкоп 60/40см м 10 12,10 121,00
8. Доставка и монтаж на контролен съединител бр. 2 11,87 23,74

9. Доставка и монтаж на главна заземителна еквипотенциална клема в ГРТ бр. 1 25,44 25,44

10. Замерване на преходно съпротивление на заземителен контур чч 6 22,00 132,00
б.Средства за безопасност

1. Доставка на прахов пожарогасител 6 кг. бр. 1 66,55 66,55
Обшо: 62694.84

Част "Пожароизвестяване"
1 Доставка на J-Y/L/Y 2х 1,00мм2 м 950 1,04 988,00
2 Доставка наа J -Y/L/Y 2х 0,7 5 мм2 м 50 1,04 52,00
3 Доставка на PVC инсталационни трби Ф20мм м 950 1,34 1273,00
4 Изтегляне на кабел в PVC инсталационни трби Ф20мм м 1000 0,99 990,00
5 Полагане на PVC инсталационни трби Ф20мм м 950 1,65 1567,50
6 Направа на суха разделка на кабел до 4 жила бр. 234 1,02 238,68
7 Прозвъняване и присъединяване на жила до 2.5 м2 м 702 1,13 793,26
8 Монтаж и ПРС на автоматичен по «сароизвестител бр. 77 20,26 1560,02
9 Монтаж и ПРС на ръчен пожарои: вестител бр. 6 23,41 140,46

10 Монтаж и ПРС на изнесен светлинен индикатор бр 18 18,21 327,78
11 Монтаж и ПРС на модул бр. 1 27,89 27,89
12 Монтаж и ПРС на адаптор бр. 1 26,07 26,07
13 Монтаж и ПРС на захранващ блок бр 1 33,33 33,33
14 Монтаж и ПРС на алармено акустично устройство - сирена бр 12 27,28 327,36
15 Монтаж и ПРС на телефонен дайлър бр 1 103,07 103,07
16 ПРС на ПИЦ бр 1 214,50 214,50
17 Комплексно изпробване на ПРС на пожароизвестителна система бр. 1 451,00 451,00

18 72-часова проба бр 1 316,80 316,80
Обшо: 9430.72

част "Паркоустройство, благоустройство"
Дървета:

1 Acer platanoides 'Royal red - червенолистен шестил бр. 5 55,22 276,10
2 Acer pseudoplatanus - обикновен явор бр 5 35,75 178,75
3 Betula pendula - бреза бр. 14 42,79 599,06
4 Catalpa bignonioides - каталпа бр. 5 54,56 272,80
5 Tilia argentea - сребролистна липа бр 5 23,10 115,50
6 Picea abies - обикновен смърч бр. 5 34,54 172,70
7 Pinus nigra - черен бор бр 10 54,01 540,10

Храсти:
1 Forsythia х intermedia - форзиция за жив плет бр. 230 5,42 1246,60
2 Spiraea х vanhouttei - майски сняг бр. 20 7,66 153,20
3 Syringa vulgaris - люляк бр. 88 19,64 1728,32
4 Tamarix tetrandra - тамарикс бр. 30 19,64 589,20
5 Parthenocisus quinquefolia - партеноцисус катерлив бр. 16 21,52 344,32

Оборудване детска площадка
1 Детско съоръжение модел Б13 бр. 1 1382,70 1382,70
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2 Комбинирано детско съоръжение модел КД61 "Магазин" бр. 1 979,55 979,55
3 Клатушка модел А01-8, Костенурка бр. 1 467,50 467,50
4 Клатушка модел А01-3, Папагал бр. 1 467,50 467,50
5 Комбинирано детско съоръжение модел Д06-2 бр 1 2634,50 2634,50
6 Комбинирано детско съоръжение подел М07 бр 1 2445,30 2445,30
7 Комбинирано детско съоръжение модел КДИ02 бр 1 2673,00 2673,00
8 Клатушка, модел: А02-5, „лабиринт” бр. 1 683,10 683,10
9 Клатушка, модел: А02-4 „4 х 4” бр. 1 658,90 658,90

10 Комбинирано детско съоръжение модел МО 1 бр 1 1068,10 1068,10
11 Тематично съоръжение -  тунел, Т28 бр 1 852,50 852,50
12 Комбинирано детско съоръжение тунел - Т09 бр 1 789,80 789,80
13 Люлка везна -  права модел В01 бр 1 576,40 576,40
14 Детски пясъчник модел Б04 бр 2 537,90 1075,80
15 Пейки Модел П07 бр 14 221,65 3103,10
16 Кошчета за отпадъци модел П12 бр. 11 65,12 716,32
17 Доставка и монтаж на геотекстил кв.м 375 1,44 540,00

Общо: 27330.72
"Г азоснабдяване"

1 Тръба ф40хЗ,7 полиетилен висока плътност тип РЕ-НО( 100)РК 10 за 
природен газ до 0,4МРа

м 55,00 6,86 377,30

2 Коляно 90° за тръба ф40хЗ,7 РЕ-НО(ЮО) бр 4 15,13 60,52
3 Преход 40РЕ-НО/32Б1 с вътрешна резба бр 2 129,47 258,94
4 Жълта сигнална лента с метална н ппка м 53 54,38 2882,14

5 Тръба стоманена безшевна ф42.4х 
10208-1

3,6 от стомана L290GA по БДС EN м 0,5 23,71 11,86

6 Тръба стоманена безшевна ф 21.3x3,2 от стомана Ь290ОА по БДС ЕК 
10208-1 м 0,1 31,66 3,17

7 Тръба медна Си-ОНР ЕК 133 Я 220 ф35х2 по ЕК 1057 м 4 35,44 141,76
8 Коляно -холендьр 90° - 1 1/4" бр 2 4,94 9,88
9 Нипел тръбен тазов 1 1/4" бр 1 14,30 14,30

10 Тройник редукция 1 1/4"х’/2"х 1 1/4" бр 1 53,79 53,79
11 Коляно медно 90° БЕ- ф35 Си бр 5 17,82 89,10
12 Нипел преходен ф35Си х1 1/4" бр 2 6,79 13,58
13 Скоби неметални за укрепване на тръба ф35 бр 3 5,10 15,30
14 Тръба полиетилен ф16х2 с накрайник с външна резба 1/2" м 4 3,97 15,88

15 Вентил електромагнитен отсекателен Ду32- 1 1/4" на резба, нормално 
затворен с ръчно възстановяване

бр 1 129,69 129,69

16 Кран спирателен газов 1 1/4" с холендър бр 3 55,22 165,66
17 Кран спирателен газов 1/2" с холендър бр 1 29,98 29,98
18 Удьлжаема гъвкава връзка за газ 1 1/4, 400 мм бр 1 32,45 32,45

19 Вентилатор осов стенен взривозащитен искрообезопасен 400м3/ч, 50Ра, 
0,2W/230V бр 1 644,05 644,05

20 Газсигнализатор на централа с възможност за управление на ЕМВ и 
авариен вентилатор /доставка по част електро/ бр 1 264,00 264,00

21 Датчик за газ метан съвместим с газсигнализаторната централа /доставка 
по част електро/ бр 1 452,98 452,98

22 Тапа газова 1/2" бр 1 3,52 3,52
23 Коминна тръба коаксиална-стартова ф 100/150, L= 1000 бр 1 65,26 65,26
24 Коминна тръба коаксиална-удьлжение фЮО/150, L=1000 бр 55,99 111,98
25 Коминна тръба коаксиална-с вертикален накрайник фЮО/150, L=550 бр 1 91,85 91,85
26 Шкаф метален с вентилационни отвори 60х25хН50см бр 1 292,05 292,05
27 Защитна фасадна решетка от стоманена мрежа ф250 бр 1 162,25 162,25

ДРУГИ СМ Р ДЕЙНОСТИ
1 Изкоп земни маси куб.м 33,00 34,10 1125,30
2 Подравняване дъно изкоп кв.м 27,50 26,29 722,98
3 Полагане пясъчна възглавница 10Q мм куб.м 2,75 38,34 105,44
4 Полагане газопровод в траншея м 55,00 5,50 302,50
5 Засипване с пясък около тръби и цъчно трамбоване куб.м 2,75 41,56 114,29
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6 Обратна засипка с мека пръст до ниво вертикална планировка куб.м 27,50 12,50 343,75
7 Вертикална планировка (съгласно проект ВП) кв.м 22,00 27,50 605,00
8 Защитна тръба при излизане от терен на газопровод ф42.4 бр 2 36,30 72,60
9 Продухване на газопровод с инертен газ м 60,00 3,08 184,80

10 Пневматична проба с инертен газ на плътност при налягане Р=0,03МРа м 60 4,38 262,80

11 Пневматична проба с инертен газ на якост при налягане Р=0,0075 МРа м 60 5,04 302,40
12 Направа преминаване през стена за тръба ф35х2Си бр 1 14,30 14,30
13 Направа излизане на газопровод ф42.4 над терен бр 2 35,20 70,40
14 Единична проба на вентилатор бр 1 23,87 23,87

Общо: 10643.67
Оградни пана с различни размери:
Метални оградни пана /част от система/ с "У-образни извивки - мрежа с 
дебелина на телта мин 4 мм, с растер 50x150 /200/мм, горещо - 
поцинкована с прахово рус покритие с цвят зелен — стандартен -  избор по 
мостра

1 65 х 100 см бр 2 45,65 91,30
2 120 х 100 см бр 1 77,13 77,13
3 130 х 100 см бр 1 84,15 84,15
4 300 х 100 см бр 65 153,12 9952,80

85 х 120 см бр 1 66,00 66,00
6 150 х 120 см бр 1 110,77 110,77
7 200 х 120 см бр 1 154,22 154,22
8 240 х 120 см бр 1 187,00 187,00
9 300 х 120 см бр 23 154,22 3547,06
10 35 х 150 см бр 2 34,10 68,20

Оградни врати - рамки с метални оградни пана с "V" - образни извивки 
мрежа с дебелина на телта мин 4мм, с растер 50х150/200/мм. горещо - 
поцинкована с прахово рус покритие с цвят зелен — стандартен, рамки — с 
цвят по ЯАЬ -  избор по мостра

1 врата пешеходна 110 х 150 см, рамка -  лилав цвят, ЯАЬ 1016/1018 бр 1 119,90 119,90

2

3

врата 400 х 140 см -  стопански вход 1 -  рамка в цвят зелен стандартензе 
стандартен бр 1 675,40 675,40

врата 400 х 140 см -  стопански вход 1 -  рамка в цвят зелен стандартензе 
стандартен бр 1 675,40 675,40

Оградни колонки с различни височини: стоманена галванизирана 
колонка с прахово рус покритие /част от система/ с цветове: зелен 
стандартен, жълт по ЯАЬ 4008, лилав по ЯАЬ 1016/1018 избор по мостра с 
метална планка, заварена към стом. колона, за анкериране към стб основа, 
в комплект с анкерни болтове

1 н 110 см
1.1 цвят зелен бр 9 69,96 629,64
1.2 цвят жълт бр 10 69,96 699,60
1.3 цвят лилав бр 11 69,96 769,56
2 н 110 см
2.1 цвят зелен бр 29 69,96 2028,84
2.2 цвят жълт бр 22 69,96 1539,12
2.3 цвят лилав бр 25 69,96 1749,00
3 н 160 см
3.1 цвят зелен бр 4 77,22 308,88
3.2 цвят жълт бр 9 77,22 694,98
3.3 цвят лилав бр 5 77,22 386,10

уплътнително въже за уплътняване на дилатационни фуги м 51,00 3,42 174,42
Хидроизолация на стоманобетонните основи на оградата

1 битумен грунд -  до 10 см над терен кв.м 473,00 3,55 1679,15

2 рулонна полимер-битумна хидроизолация -  2 пласта, външния с мин. 
посипка кв.м 473,00 22,02 10415,46



3 хидроизолационна полиуретанова сива боя -  полага се върху цокълната 
част от рулонната полимер-битумна хидроизолация над терена

кв.м 55,00 7,79 428,45

4
текстилна лента, част от системата на полиуретановата хидроизолационна 
боял полага се на връзката на горния ръб на рулонната изолация към 
стоманобетона, покрива се с хидроизолационната боя

м 552,00 1,58 872,16

дренажна тръба м 570,00 4,64 2644,80
иощоць! 40829.491

Ч а с т : Геодезия
I. Земни работи

1 Премахване на храсти и друг вид растителност кв.м 4690,00 0,99 4643,10
2 Изкоп за отнемане на хумус с дебелина 1 Осм куб.м 400,00 3,09 1236,00
3 Изкоп земни почви за достигане проектно ниво на терена куб.м 2736.00 5,43 14856,48
4 Уплътнен насип земни почви за достигане проектно ниво на терена куб.м 143,00 9,86 1409,98
5 Подравняване и валиране под настилка от уни павета кв.м 762,00 3,94 3002,28
6 Подравняване и валиране под ударопоглъщаща настилка кв.м 740,00 3,94 2915,60

II. Настилка от Уни павета
1 Направа основа от трошен камък с дебелина 25см куб.м 190,50 45,31 8631,56
2 Направа на пясъчна основа с дебелина 4см куб.м 30,48 38,34 1168,60
3 Доставка и полагане на усилени бетоново блокче - тип "Уни" кв.м 762,00 41,92 31943,04

1П. Ударопоглъщаща спортна настилка
1 Направа основа от трошен камък с дебелина 15см куб.м 111,00 45,31 5029,41

2 Направа изравнителен пласт пясък под армираната бетонова настилка с 
дебелина 5см

куб.м 37,00 38,34 1418,58

3 Полагане на армировъчна мрежа 2.2кг/кв.м N6 - 20/20 см кё 1628,00 1,93 3142,04
4 Полагане на армиран бетон клас В20 с дебелина 10 см куб.м 74,00 126,70 9375,80
5 Полагане на слой лепило под ударопоглъщаща настилка кв.м 740,00 2,13 1576,20
6 Полагане на ударопоглъщаща каучукова настилка кв.м 740,00 85,00 62900,00

IV. Бордюри
1 Несортиран трошен камък под градински бордюри 8/16/50 куб.м 20,00 45,31 906,20

2 Полагане на неармиран бетон клас В7.5 под градински бордюри 8/16/50 куб.м 13,00 124,24 1615,12

~3~ Направа градински бордюри 8/16/50 върху бетонова основа м 670,00 35,31 23657,70
О б щ о У Ж Е Щ О

Всичко: 2088444,00
ДДС 20%: 417688,80
ОБЩО: 2506132,80
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