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1.Възложител на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на 
глава 26 от ЗОП е Ректорът на Русенски университет „Ангел Кънчев”, БУЛСТАТ 000522685, 
със седалище в град Русе, ул. „Студентска” № 8. 

2.Обект, предмет и кратко описание на поръчката. 

Обект на обществената поръчка е „строителство”, съгласно чл.3, ал.1, т.1, буква „а” 
от ЗОП. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 45000000 „Строителни и 
монтажни работи“. 

Предмет на обществената поръчка е  извършване на текущи и аварийни ремонти на 

учебните корпуси и прилежащата инфраструктура на възложителя в градовете Русе, 

Разград, Силистра и Видин и с. Шкорпиловци.  

Предметът на поръчката обхваща извършване на текущи и аварийни СМР за 

поддръжка на учебните корпуси на Русенски университет „Ангел Кънчев“ в град Русе и 

изнесените му филиали в гр. Разград, гр. Силистра, гр. Видин и почивна база в с. 

Шкорпиловци и включва изпълнението на бояджийски работи при ремонти, столарски 

работи при ремонти, подмяна на дограми при ремонти, асфалтови работи при ремонти, 

общи ремонтни работи, ВиК инсталации при ремонти, облицовки при ремонти, 

хидроизолации на покриви, доставки и монтаж на електрически модули, саниране на бунгала 

и други.  

При нужда от изпълнение на непредвидени дейности, без които конкретен ремонт не 

може да бъде изпълнен или е налице необходимост от извършване на дейности, непосочени 

в Техническата спецификация, цената на непредвидените в Техническата спецификация и 

в ценовото предложение операции се определя на база утвърдени анализни цени, 

съставени от Изпълнителя въз основа на компонентите на ценообразуването, посочени в 

ценовото му предложение.  

На изпълнителя не се гарантира изпълнението на всички включени в Техническата 

спецификация дейности.  Възложителят може да разходва или да не разходва целия 

предвиден финансов ресурс, съобразно възникналите потребности. Плащане се дължи за 

реално извършена и приета работа. 

Изпълнителят определя цената за изпълнението на конкретно възложените 

строително-монтажни работи от Възложителя на база предложените от него единични цени 

за съответните операции и ценообразуващи компоненти. 

3. Място на  изпълнение – градовете Русе, Разград, Силистра и Видин, с. 

Шкорпиловци, съобразно конкретните потребности на възложителя.  

4. Срок на договора. Прогнозна стойност.  

Договорът се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на 

финансовия лимит, което от двете обстоятелства настъпи първо.  

Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 269  500.00 (двеста шестдесет и девет 

хиляди и петстотин) лева без ДДС. 

5. Изисквания към участниците и към изготвените оферти. 



 

 
 За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както 
и всяко друг образувание, което има правото да извършва дейност по предмета на договора 
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и за което отсъстват 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.  

 Не могат да участват в процедурата участници, за които са налице 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

 Свързаните лица по смисъла на пар. 2, т.45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат 
самостоятелни участници в процедурата. 

 Не са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

6. Минимални изисквания за техническите възможности на участниците:  

 Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на 
строителя (ЦПРС), съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи  
със следния обхват: строителни дейности по обекти І-ва група, ІV-та категория или по-
висока, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и 
чл. 137 от ЗУТ.  

7. Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условията и 
документацията за обществената поръчка до 3 дни преди изтичане на срока за получаване 
на офертите. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 
документацията на обществената поръчка в профила на купувача. 

8. Възложителят предоставя разясненията най – късно на следващия работен ден. 
Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.  

9. Оферта. 

9.1.За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва 
да съответства напълно на условията и образците, съдържащи се в документацията за 
обществената поръчка, публикувани на интернет страницата в меню „Профил на купувача”.  

9.2.Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една 
оферта. Не се допуска представяне на варианти на офертата. 

9.3.Офертата се подава в писмен вид, на хартиен носител и на български език в един 
оригинал. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са с превод на 
български език. 

9.4.Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 
участника. 

9.5.Офертата се подписва от лицето/лицата, с права да представлява/т участника, 
или надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за 
упълномощаване – в оригинал.  

9.6.Офертите се подават в посочения в обявата срок на следния адрес: град Русе, 
ул. „Студентска” № 8, Централен корпус, стая № 324.1. от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 часа 
до 17.00 часа. За час на получаване се приема часът, отбелязан при издаване на входящ 
номер. 

9.7.До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. 



 

 
9.8.Офертата се подава  от участника, или от упълномощен от него представител - 

лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на 
адреса, посочен от възложителя. 

9.9.В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна 
разписка, разходите са за негова сметка. Той следва да изпрати офертата така, че да 
обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за 
подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

9.10.Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато 
е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и електронен адрес; 
наименованието на обществената поръчката и обособената позиция/позиции, за които се 
подават документите. 

9.11. Пликът /опаковката/ с офертата трябва да съдържа: 

9.11.1.Пълномощно на лицето, подписващо офертата /оригинал/. Представя се, 
когато офертата /или някой документ от нея/ не е подписана от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител. Пълномощното следва да е с нотариална заверка на подписа. 

9.11.2. Оферта на участника с техническо предложение - Образец № 1.    

9.11.3. Ценово предложение – Образец № 2 и Образец № 2а.  

9.11.4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1, 2, 7 от ЗОП – Образец № 3. 

9.11.5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3, 4, 5 от ЗОП – Образец № 4. 

9.11.6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Образец № 5. 

9.11.7. Декларация за свързаност и липса на основания по чл. 69 от ЗПКОНПИ – 
Образец № 6.  

9.11.8. Други документи  по преценка на участника /ако се представят такива/. 

9.11.9. Възложителят указва на участниците, че само с оглед улеснение работата на 
комисията, образец № 2а е изготвен и в електронен вариант във формат exel, които 
участниците следва да представят на електронен носител. Непредставянето на  файла на 
електронен носител не е основание за отстраняване на участник, защото същият е само 
помощен материал при работата на комисията и не се разглежда като част от офертата на 
участника. 

9.12. Участникът задължително следва да оферира всички  позиции от офертата с 
техническото предложение и ценовото  предложение съгласно образците на възложителя.   

9.13. При изготвянето на офертата участниците следва да съобразят изискванията 
на възложителя в документацията за участие – настоящия описателен документ и 
образците. 

9.14. От участие в процедурата ще бъде отстранен участник съгласно чл. 107 от ЗОП. 

10. При изготвяне на офертата участниците следва да посочат подизпълнителите и 
дела от поръчката, която ще им възложат, ако възнамеряват да ползват такива. В този 
случай те представят доказателства за поетите от подизпълнителите задължения. За 
подизпълнителите се прилага чл. 66 от ЗОП. 

11. Критерий за възлагане. 

11.1.Възложителят ще извърши оценка на представените оферти въз основа на 
критерия „най – ниска цена”, като на първо място  ще бъде класирана офертата на 
участника, предложил най – ниска обща цена. Останалите оферти се класират съответно. 



 

 
Предложената от участника цена, включително по отделните позиции от ценовото 
предложение, следва да е закръглена до втория знак след десетичната запетая. Не се 
допускат нулеви стойности в ценовото предложение, както и разлики между предложените 
единични цени и крайната цена – участниците подлежат на отстраняване от процедурата. 
При различие между изписаното с цифри и думи . за вярно се приема изписаното с думи. 

11.2.Възложителят указва на участниците, че ще приложи правилото на чл. 72 от ЗОП 
– необичайно благоприятна оферта. 

12. Сключване на договор. 
12.1.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните 
обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и останалите документи, изисквани при сключване на 
договора съгласно документацията за участие в процедурата. 

12.2.Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 
физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявата и 
документацията към процедурата  изискване за създаване на юридическо лице, договора за 
обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя 
заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или 
еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението 
е установено. 

13. Приложения: 

 

Образец № 1 Оферта на участника 

Образец № 2 Ценово предложение  

Образец № 2а Ценово предложение – единични цени 

Образец № 3 Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1, 2, 7 от ЗОП 

Образец № 4 Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3, 4, 5 от ЗОП 

Образец № 5 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици  

Образец № 6 Декларация за свързаност и липса на основания по чл. 
69 от ЗПКОНПИ. 

Приложение № 1 Техническа спецификация  

Приложение № 2 Договор 

 

 

 



Образец № 2а 
  
  

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
за избор на изпълнител на обществена поръчка  

чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26  
от Закона за обществените поръчки с предмет: 

 
„Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжката на учебните 

корпуси на РУ „Ангел Кънчев” в град Русе, Силистра, Разград, Видин и почивна 
база с. Шкорпиловци“ 

 
от участник: …...……………………………………………………………………………… 

БУЛСТАТ/ЕИК.........................,адрес……………………………………………………….. 

представляван от……………………………...………………………………………………..  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка предлагаме следната обща цена за 
изпълнение на предмета на обществената поръчка в размер на 
……………………………… лв. /словом/ без вкл. ДДС или ……………………лв. / словом/ с 
вкл. ДДС, разпределена, както следва: 

 

№ 
ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ И 

ДЕЙНОСТИ ПО САНИРАНЕ НА БУНГАЛА   ЕД.ЦЕНА 

    мярка (офертна) 

      

в лева 

без ДДС 

  І. Бояджийски работи при ремонти:   0,00 

І.1 Изстъргване на стари бои от стени и тавани, с измиване:     

І.1,

1 Постни бои кв.м.   

І.1,

2 Латексови бои кв.м.   

І.1,

3 Блажни бои кв.м.   

І.2 Грундиране за шпакловка кв.м.   

І.3 Грундиране за боядисване кв.м.   

І.4 Изчукване стара мазилка кв.м.   

І.5 Изкърпване на мазилка кв.м.   

І.6 

Гипсова шпакловка по стари мазилки при ремонти, по греди, 

пиластри и около дограма кв.м.   

І.7 

Монтаж мрежа от микрофибър при шпакловка при ремонти, по 

греди, пиластри и около дограма кв.м.   

І.8 Премахване на стара боя от дървена дограма кв.м.   

І.9 Боядисване с латекс двукратно при ремонт   кв.м.   



І.1

0 Боядисване на гладки фасади с фасаген, двукратно, при ремонти  кв.м.   

І.1

1 Боядисване с блажна боя двукратно по стара дограма   кв.м.   

І.1

2 Боядисване с блажна боя двукратно по стари цокли кв.м.   

І.1

3 Боядисване с блажна боя двукратно по радиатори кв.м.   

І.1

4 

Боядисване двукратно с блажна боя парапети и решетки при 

ремонт кв.м.   

І.1

5 Защитно покриване на врати и прозорци и мебели преди ремонт кв.м.   

І.1

6 

Монтаж на перфориран винкел по изпъкнали ръбове и колони (за 

линеен метър) лин.м.   

І.1

7 

Монтаж на пластмасов ъглов винкел с мрежа по изпъкнали 

ръбове и колони (за линеен метър) лин.м.   

  ІІ. Столарски работи при ремонти:    0,00 

ІІ.1 Демонтаж стари врати  

за един 

брой   

ІІ.2 Демонтаж прозорци до 2 кв.м. 

за един 

брой   

ІІ.3 Демонтаж прозорци над 2 кв.м. 

за един 

брой   

ІІ.4 Прогонка на еднокрила врата при ремонти 

за един 

брой   

ІІ.5 Прогонка на прозорец при ремонти  

за един 

брой   

ІІ.6 Демонтаж на нестандартна остъклена метална витрина 20 кв.м. 

за един 

брой   

  ІІІ. Подмяна дограми при ремонти:   0,00 

ІІІ.

1 

Доставка и монтаж PVC врата при ремонти (5 камери,1/3 

стъклопакет К-стъкла) кв.м.   

ІІІ.

2 

Доставка и монтаж Алумин. врата (вътрешна, студен профил, 

плътна) при ремонти кв.м.   

ІІІ.

3 

Доставка и монтаж Алумин. врата (външна, топъл профил, 

термомост, 1/3 стъклопакет-К ст.) при ремонти кв.м.   

ІІІ.

4 

Доставка и монтаж PVC прозорци при ремонти (5 камери, 

стъклопакет К-стъкла) - неотваряеми кв.м.   

ІІІ.

5 

Доставка и монтаж PVC прозорци при ремонти (5 камери, 

стъклопакет К-стъкла) - до 40% отваряеми кв.м.   

ІІІ.

6 

Доставка и монтаж Алум. прозорци (топъл профил, стъклопакет 

К-стъкла)-неотваряеми кв.м.   

ІІІ.

7 

Доставка и монтаж Алум. прозорци (топъл профил, стъклопакет 

К-стъкла)-до 40% отваряеми кв.м.   

ІІІ.

8 

Доставка и монтаж плътна алуминиева гаражна врата, външна 

(топъл профил), 3700Х3500 мм. кв.м.   

  ІV. Асфалтови работи, при ремонти:   0,00 

ІV.

1 

Доставка и полагане на асфалтобетон-подложна смес за 

запълване преди полагане на горен пласт за тон   



ІV.

2 

Доставка и полагане на асфалтобетон-плътна смес за горен пласт 

3 см. включително валиране за тон   

ІV.

3 

Машинно изрязване на асфалтова настилка при ремонт на път, за 

оформяне 

метър 

лин.   

ІV.

4 

Ръчно почистване на амортизирано асфалтово покритие, за 

преасфалтиране, попълване, трамбоване, грундиране кв.м.   

ІV.

5 
Фрезоване (машинно) на стара асфалтова настилка, 3 см.дълбочина, 

вкл. почистване и грундиране за преасфалтиране кв.м.   

  V. Общи ремонтни работи:   0,00 

V.1 

Подмазване капаци на покриви-била и ръбове (керемиди тип 

"марсилски") за един линеен метър 

метър 

лин.   

V.2 Подмяна на водосточни тръби от поцинк.ламарина-Ф 10,12,15см. 

метър 

лин.   

V.3 Подмяна на висящи улуци с поцинк.ламарина - 33 см. 

метър 

лин.   

V.4 Подмяна на висящи улуци с поцинк.ламарина - 40 см. 

метър 

лин.   

V.5 

Поправка стари улуци, вкл.изправяне, затягане, излепване и 

измитане 

метър 

лин.   

V.6 

Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна дъска 

на дограма 200 мм. 

метър 

лин.   

V.7 

Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна дъска 

на дограма 300 мм. 

метър 

лин.   

V.8 

Доставка и полагане на видими бетонови бордюри (пътни) 

50Х25Х15 см. 

метър 

лин.   

V.9 

Доставка и полагане на видими бетонови бордюри (тротоарни) 

25Х12Х7.5 см. 

метър 

лин.   

V.1

0 Машинно изрязване на армирана бетонна плоча 200 мм. 

метър 

лин.   

V.1

1 

Подмяна (демонтаж, доставка, монтаж) на амортизиран покрив с 

ЛТ-ламарина (0.75мм)  кв.м.   

V.1

2 

Подмяна (демонтаж, доставка, монтаж) на амортизиран 

етернитен покрив с ЛТ-ламарина (0.75мм)  кв.м.   

V.1

3 

Циклене, китване и лакиране (трикратно, с двукомпонентен лак) 

на стар паркет кв.м.   

V.1

4 

Подмяна на водосточни казанчета под корниз от поцинкована  

ламарина, обикновени  

за един 

брой   

V.1

5 Подмяна на олуци 100 мм. 

метър 

лин.   

V.1

6 Подмяна на олуци 75 мм. 

метър 

лин.   

  VI. ВиК инсталации, при ремонти:    0,00 

VI.

1 Демонтаж на тоалетно PVC казанче  

за един 

брой   

VI.

2 Демонтаж тоалетно клекало чугунено с PVC казанче  

за един 

брой   

VI.

3 Демонтаж мивка  

за един 

брой   



VI.

4 Демонтиране на всички видове канелки-месингови и др. 

за един 

брой   

VI.

5 Демонтиране поцинковани тръби в сгради  

за 1 

лин.м.   

VI.

6 Демонтаж стари канализационни тръби 

за 1 

лин.м.   

VI.

7 

Подмяна стара водопроводна инсталация в колектор (2 цола) с 

нова от полипропилен 

за 1 

лин.м.   

VI.

8 

Подмяна стара водопроводна инсталация (Ф-20) с нова от 

полипропилен 

за 1 

лин.м.   

VI.

9 

Подмяна стара водопроводна инсталация (Ф-25) с нова от 

полипропилен 

за 1 

лин.м.   

VI.

10 

Доставка и монтаж поцинковани тръби (1/2 и 3/4ц.) в сгради, вкл. 

изкопопаване и подмазване  на техн-те отвори 

за 1 

лин.м.   

VI.

11 

Доставка и монтаж на канализационни тръби (Ф-50 и Ф-110), 

вкл. изкопаване и подмазване на технолог. отвори 

за 1 

лин.м.   

VI.

12 Направа водопроводна разводка от полипропилен 1/2 цола, Ф-20 

за 1 

лин.м.   

VI.

13 Направа водопроводна разводка от полипропилен 3/4 цола, Ф-25 

за 1 

лин.м.   

VI.

14 

Редукция от захранващ (2 цола) водопровод от полипропилен,  

към (3/4 цола, Ф-25) със спирателен кран 

за един 

брой   

VI.

15 

Редукция от захранващ (2 цола) водопровод от полипропилен,  

към (1/2 цола, Ф-20) със спирателен кран 

за един 

брой   

VI.

16 Достававка и монтаж тоалетно PVC казанче  

за един 

брой   

VI.

17 Доставка и монтаж на тоалетно клекало чугунено с PVC казанче 

за един 

брой   

VI.

18 

Доставка и монтаж на тоалетна седалка, полупорц. с фаянсово 

ниско промивно казанче с ПВЦ дъска 

за един 

брой   

VI.

19 

Доставка и монтаж на тоалетна седалка, полупорц. с PVC казанче 

с ПВЦ дъска 

за един 

брой   

VI.

20 

Доставка и монтаж на мивка, среден размер-60 см., със сифон 

обикновен  

за един 

брой   

VI.

21 Доставка и монтаж на всички видове канелки-месингови и други 

за един 

брой   

  VII. Облицовки при ремонти:   0,00 

VII

.1 Разваляне облицовка на фаянсови плочи кв.м.   

VII

.2 Разваляне облицовки на теракот/гранитогрес кв.м.   

VII

.3 

Фаянсова облицовка при ремонти ( І – во кач., в два цвята, 

свързващ фриз) кв.м.   

VII

.4 Облицовка с теракотни плочки при ремонт ( І-во качество) кв.м.   

VII

.5 Облицовка с плочки-гранитогрес при ремонт ( І-во качество) кв.м.   

VII

.6 

Облицовка на тухлени стени с гипсокартон на лепило, при 

ремонти кв.м.   



VII

.7 

Облицовка с гипсокартон върху метална или дървена носеща 

конструкция, при ремонти кв.м.   

VII

.8 

Направа щендерни стени дебелина на стените 75-125 мм., 

еднопластови, с изолационен слой мин. Вата кв.м.   

VII

.9 

Направа щендерни стени дебелина на стените 100-150 мм., 

двупластови, с изолационен слой мин. Вата кв.м.   

VII

.10 

Предстенна обшивка гипсокартон върху метална носеща 

конструкция, при ремонти кв.м.   

VII

.11 

Предстенна обшивка водоустойчив гипсокартон върху метална 

носеща конструкция, при ремонти кв.м.   

VII

.12 

Демонтаж на съществуваща и полагане на нова настилка с 

гранитни плочи 3 см. кв.м.   

VII

.13 

Направа топлоизолация външна с 80 мм.ЕPS, около прозорците-

20 мм. XPS, система кв.м.   

VII

.14 

Финишно покритие по външна топлоизолация - силикатна 

мазилка 1.5 мм., цветна кв.м.   

VII

.15 

Финишно покритие по външна топлоизолация - минерална 

мазилка 1.5 мм., цветна кв.м.   

  VIII. Окачен таван:   0,00 

VII

I.1 Направа окачен таван „Армстронг” (обикновен) кв.м.   

VII

I.2 Направа окачен таван „Армстронг” (влагоустойчив) кв.м.   

  IХ. Други строително-ремонтни работи:   0,00 

IХ.

1 Направа фасадно скеле  кв.м.   

IХ.

2 Направа на тръбно подпорно скеле Н до 20м.  куб.м.   

IХ.

3 

Просичане улей в тухлена зидария (до 10Х10см. - за полагане на 

ел.кабел)  лин.м.   

IХ.

4 

Тухлена зидария над 1/2 тухла, плътни тухли на вароциментов 

разтвор куб.м.   

IХ.

5 Зидария с газобетонни блокчета 600/150/250, обикновена фуга куб.м.   

IХ.

6 Зидария с газобетонни блокчета 600/200/250, обикновена фуга куб.м.   

IХ.

7 Зидария с газобетонни блокчета 600/250/250, обикновена фуга куб.м.   

IХ.

8 

Измазване канали с положена ел.инсталация (до 10Х10см.) или 

около каси на врати и прозорци  лин.м.   

IХ.

9 Разваляне на тухлена зидария 1/2 тухла  кв.м.   

IХ.

10 Разваляне на тухлена зидария 1/1 тухла  кв.м.   

IХ.

11 Разбиване на бетон ръчно, при ремонти  куб.м.   

IХ.

12 Демонтаж на балатум, за ремонт, вкл. почистване  кв.м.   



IХ.

13 Направа подова (подравнителна) замазка  кв.м.   

IХ.

14 Направа саморазливна циментова замазка  кв.м.   

IХ.

15 Измазване на страници около прозорци  лин.м.   

IХ.

16 Доставка и монтаж на ПВЦ первази  лин.м.   

IХ.

17 

Доставка и направа настилка от линолеум (кауч .лепило), при 

ремонти (ед.цена линолеум 9.50 лв./кв.м.)  кв.м.   

IХ.

18 

Направа тесни изкопи до 2 метра дълбочина и ширина до 0.60 м. 

за основи, ръчно, III категория  куб.м.   

IХ.

19 Засипване на тесни изкопи и трамбоване ръчно  куб.м.   

IХ.

20 Кофраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости  кв.м.   

IХ.

21 

Кофраж за подливка на машинни фундаменти с различни 

дебелини на подливката  кв.м.   

IХ.

22 Кофраж за анкерни болтове за различни размери и дебелини  кв.м.   

IХ.

23 

Кофраж за армирани стени и подове с дебелина до 20 см., при 

височина до три метра  кв.м.   

IХ.

24 Полагане на бетон, марка 300, за машинни фундаменти  куб.м.   

IХ.

25 

Полагане на армиран (5мм. Мрежа) бетон, марка Б-150, за пътеки  

между бунгала, ръчно пренасяне до 30 метра куб.м.   

  Х. Хидроизолации на покриви:   0,00 

Х.1 Изстъргване и събиране на филц по хидроизолация и сваляне. кв.м.   

Х.2 Демонтаж на стара хидроизолация  кв.м.   

Х.3 Демонтаж ламаринена обшивка кв.м.   

Х.4 Подравнителна циментова замазка за наклони кв.м.   

Х.5 

Направа компенсатори (шир.200мм., основа стъклотъкан 4 

кг./кв.м.) по пукнатини, преди хидроизолиране лин.м.   

Х.6 Грундиране с битумен грунд на органична основа: кв.м.   

Х.7 

Доставка и полагане хидроизолация, първи слой (без посипка) - 

4кг./кв.м. на основа стъклотъкан : кв.м.   

Х.8 

Доставка и полагане хидроизолация, втори слой (с посипка) - 4.5 

кг./кв.м. на основа стъклотъкан : кв.м.   

Х.9 

Хидроизолация с покритие тип "течна гума", двукратно върху 

текстилна основа кв.м.   

Х.1

0 

Обшивка на покриви, корнизи, улами и поли с поцинкована 

ламарина 0.5 мм., до 30 градуса, при ремонти кв.м.   

Х.1

1 Монтаж на демонтирана стара ламарина кв.м.   

Х.1

2 

Пренасяне на хидроизолация на рула до 50 кг., разстояние до 80 

метра брой   

Х.1

3 Почистване и боядисване (боя 3 в 1) на стара ламарина кв.м.   



  
    ХІ. Доставка, демонтаж и монтаж на електрически модули, 

кабели, при ремонти:   0,00 

ХІ.

1 Ел.ключ единичен, бял – скрит монтаж 

за 1 

брой   

ХІ.

2 Ел.ключ единичен, бял – открит монтаж 

за 1 

брой   

ХІ.

3 Ел. ключ девиаторен - скрит 

за 1 

брой   

ХІ.

4 Ел. ключ девиаторен - открит 

за 1 

брой   

ХІ.

5 Ел. ключ сериен - скрит 

за 1 

брой   

ХІ.

6 Ел. ключ сериен - открит 

за 1 

брой   

ХІ.

7 Ел.контакт троен, бял – скрит 

за 1 

брой   

ХІ.

8 Ел.контакт троен, бял – открит 

за 1 

брой   

ХІ.

9 Осветителнни тела (каре, 4 пури х18W, в окачен таван)  

за 1 

брой   

ХІ.

10 Осветителнни тела (каре, 4 пури х18W, в стандаретн таван)  

за 1 

брой   

ХІ.

11 Осветителнни тела (каре, ЛЕД, в окачен таван)  

за 1 

брой   

ХІ.

12 Осветителнни тела (каре, ЛЕД, в стандаретен таван)  

за 1 

брой   

ХІ.

13 Осветително тяло тип „Луна”-ЛЕД 

за 1 

брой   

ХІ.

14 Осветително тяло тип „Луна”-220 волта 

за 1 

брой   

ХІ.

15 Доставка и монтаж на датчик за движение  

за 1 

брой   

ХІ.

16 Доставка и монтаж на вентилатор в санитарен възел  

за 1 

брой   

ХІ.

17 Доставка и полагане на ел.кабел (швпл 2х1.5) – за 1 л.м. лин.м.   

ХІ.

18 Доставка и полагане на ел.кабел (швпл 2х2.5) – за 1 л.м. лин.м.   

ХІ.

19 Доставка и полагане на кабел (пвв-мостови 2х1.5) – за 1 л.м. лин.м.   

ХІ.

20 Доставка и полагане на кабел (пвв-мостови 2х2.5) – за 1 л.м. лин.м.   

ХІ.

21 Демонтаж и монтаж на гръмоотводи - за 1 л.м. лин.м.   

ХІ.

22 
Доставка и полагане на (20kv) 20 киловолтови кабелни трасета, кабел  

тип: САХЕкТ 20/35 kv 1x150 мм2 - за 1 л.м. лин.м.   

ХІ.

23 

Машинен изкоп за полагане на 20 kv кабели, дълбочина  0.8 м. - 

за 1 л.м. лин.м.   



ХІ.

24 

Ръчен изкоп за  полагане на 20 kv кабели, пресичане на 

комуникации - за 1 л.м. лин.м.   

ХІ.

25 

Сондиране, Ф-200 мм. под пътища и други комуникации, за 

прокарване на трасе за 20 kv кабели - за 1 л.м. лин.м.   

ХІ.

26 

Ръчно изтегляне на 20 kv кабели през колектор с други 

комуникации - за 1 л.м. лин.м.   

  
ХII. Изнасяне, товарене и извозване на отпадъци  вкл. такси 

сметище куб.м.   

  ОБЩО ЗА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ ПО Т.Т. ОТ І ДО ХII   0,00 

  Ценообразуващи показатели за  видовете работи      

  

За видовете работи (актуване по УСН и ТНС, п.п."Билдинг-

мениджър"), ценообразуващи показатели показатели:     

  Средна часова ставка – в лева и стотинки; 

………

….. лв.   

  Допълнителни разходи за труд - %; 

………

…...%   

  Допълнителни разходи върху механизацията - %; 

………

…...%   

  Доставно-складови разходи - %;  

………

…...%   

  

Печалба - %. (процент върху разходите за труд, вкл. доп-те, ст-

ста на материалите и доставно-скл. разходи) 

………

…...%   

 
 

1. Декларираме, че предложените единични цени включват всички разходи 
за качественото изпълнение на обществената поръчка. Доставката на стоки, 
извън посочените в настоящето ценово предложение, ще се извършва по 
каталожната цена на стоката към датата на нейното заявяване за доставка. 

 

2. До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от 
Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо 
споразумение между двете страни 

 

 

Подпис и печат  _______________ 


