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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА  

С ПРЕДМЕТ: 
„РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА  

В ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ГР.БУРГАС“   
 

1. Строително-ремонтните работи /СРР/, предмет на обществената поръчка, ще се 
извършват в сградата и в двора на Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ гр.Бургас 
на три етапа. Първите два етапа включват строително-ремонтни работи на помещения в 
Жилищен блок 2 на етаж 2, сектор „А“ и сектор „Б“, находящи се в сградата на ДМСГД 
гр.Бургас, а последния етап включва строително-ремонтни работи на помещения на етаж 4 в 
същата сграда, както и на детска площадка в двора на ДМСГД гр.Бургас. 

Отделните етапи са: 
1.1. ЕТАП 1, който включва строително-ремонтни работи на следните помещения в 

жилищен блок 2 на етаж 2, сектор "А": вход, предверие, лекарски кабинет на Началник 
отделение, баня и WC за персонал, мръсен офис, манипулационна, кабинет Логопед, кабинет 
Педагог, игрална зала, склад на старша медицинска сестра, игрална зала 2, спално помещение, 
баня за деца и тераса 1. 

 
1.2. ЕТАП 2, който включва строително-ремонтни работи на следните помещения в 

жилищен блок 2 на етаж 2, сектор "Б": чист офис, предверие, кабинет на психолога, помещение 
за хранене на деца, перално помещение – преработка в кабинет, игрална зала, спалня 1 и 2, баня 
за деца и тераса 2. 

 
1.3. ЕТАП 3, който включва строително-ремонтни работи на следните помещения на 

етаж 4: лаборатория, шивалня, входно помещение, WC, баня, предверие и килер, както и детска 
площадка на двора.  

 
Видовете строително-ремонтни работи, които са предвидени от възложителя за 

извършване по етапи във всяко едно помещение, са посочени в количествената сметка по-долу 
по т.2.  

 
 
2. Количествена сметка на видовете строително-ремонтни работи  

    

№ Наименование  Мярка Количество 

I ЖИЛИЩЕН БЛОК 2 НА ЕТАЖ 2 - СЕКТОР "А" / етап I/     
1 Вход     

1.1 Демонтаж алуминиева входна врата към етажа бр 1,00 
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1.2 Монтаж на нова алуминиева входна врата към етажа 100/200 бр 1,00 
1.3 Демонтаж на стъклена стена към входа м2 5,50 

1.4 
Направа преградна стена от гипсокартон на конструкция с пълнеж от 
минерална вата 

м2 5,15 

2 Предверие     
2.1 Демонтаж теракот по под м2 20,35 
2.2 Направа на циментова замазка с h=3см м2 20,35 
2.3 Направа подова настилка от гранитогрес м2 20,35 
2.4 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 14,00 
2.5 Премахване на тапети м2 18,60 
2.6 Сваляне блажна боя по стени м2 22,00 
2.7 Направа шпакловка по стени м2 40,60 
2.8 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 40,60 
2.9 Направа шпакловка по таван м2 20,35 
2.10 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 20,35 
2.11 Демонтаж чугунен радиатор 120/70см бр. 1,00 
2.12 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 120/70 бр. 1,00 
2.13 Подмяна на пожарно табло бр. 1,00 
2.14 Демонтаж осветително тяло бр. 2,00 
2.15 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 2,00 
2.16 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 3,00 
2.17 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 3,00 

3 Лекарски кабинет на Началник отделение     
3.1 Демонтаж теракот по под м2 12,40 
3.2 Сваляне блажна боя по стени м2 31,30 
3.3 Демонтаж  умивалник бр. 1,00 
3.4 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 
3.5 Демонтаж чугунен радиатор 130/40см бр. 1,00 
3.6 Демонтаж осветително тяло бр. 1,00 
3.7 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1,00 
3.8 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 9,00 
3.9 Направа на циментова замазка с h=3см м2 12,40 
3.10 Направа шпакловка по стени м2 31,30 
3.11 Направа шпакловка по таван м2 12,40 
3.12 Направа подова настилка от гранитогрес м2 12,40 
3.13 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 12,00 
3.14 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 31,30 
3.15 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 12,40 
3.16 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 130/40 бр. 1,00 
3.17 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 1,00 
3.18 Направа фаянс по стени (около умивалник) м2 1,00 
3.19 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 9,00 
3.20 Доставка и монтаж на умивалник с вграден шкаф бр. 1,00 
3.21 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00 
3.22 Преработка ел инсталация  бр. 1,00 

4 Баня и WC за персонал     
4.1 Предверие     

4.1.1 Демонтаж теракот по под м2 8,30 
4.1.2 Демонтаж фаянс по стени м2 11,80 
4.1.3 Събаряне на стари бои по стени м2 24,20 
4.1.4 Демонтаж на дървена каса на врата бр. 1,00 
4.1.5 Демонтаж осветително тяло бр. 2,00 
4.1.6 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 4,00 
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4.1.7 Направа на циментова замазка с h=3см м2 8,30 
4.1.8 Направа шпакловка по стени м2 36,00 
4.1.9 Направа шпакловка по таван м2 8,30 
4.1.10 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 8,30 
4.1.11 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 36,00 
4.1.12 Направа подова настилка от гранитогрес м2 8,30 
4.1.13 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 2,00 
4.1.14 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 4,00 
4.1.15 Демонтаж  умивалник бр. 1,00 
4.1.16 Доставка и монтаж на умивалник с конзола бр. 1,00 
4.1.17 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00 
4.1.18 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 
4.1.19 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1,00 
4.1.20 Направа фаянс по стени  м2 2,00 

4.2 Баня     
4.2.1 Демонтаж фаянс по стени м2 10,75 
4.2.2 Демонтаж теракот по под м2 1,20 
4.2.3 Направа на циментова замазка с h=3см м2 1,20 
4.2.4 Направа подова настилка от гранитогрес м2 1,20 
4.2.5 Направа фаянс по стени  м2 10,75 
4.2.6 Демонтаж душ смесител бр. 1,00 
4.2.7 Доставка и монтаж душ смесител бр. 1,00 
4.2.8 Направа шпакловка по таван м2 1,20 
4.2.9 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 1,20 
4.2.10 Демонтаж чугунен радиатор 120/70см бр. 2,00 
4.2.11 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 120/70 бр. 2,00 
4.2.12 Демонтаж осветително тяло бр. 1,00 
4.2.13 Доставка и монтаж на влагоустойчиво осветително тяло бр. 1,00 

4.3 Тоалетна на персонал     
4.3.1 Демонтаж теракот по под м2 1,50 
4.3.2 Демонтаж фаянс по стени м2 12,90 
4.3.3 Демонтаж осветително тяло бр. 1,00 
4.3.4 Направа на циментова замазка с h=3см м2 1,50 
4.3.5 Направа шпакловка по таван м2 1,50 
4.3.6 Направа подова настилка от гранитогрес м2 1,50 
4.3.7 Доставка и монтаж на влагоустойчиво осветително тяло бр. 1,00 
4.3.8 Направа фаянс по стени  м2 12,90 
4.3.9 Демонтаж тоалетно гърне моноблок бр. 1,00 
4.3.10 Доставка и монтаж тоалетно гърне моноблок бр. 1,00 
4.3.11 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 1,50 

5 Мръсен офис     
5.1 Демонтаж теракот по под м2 16,75 
5.2 Демонтаж фаянс по стени м2 25,50 
5.3 Разбиване с ръчен къртач на бетонов плот м3 1,00 
5.4 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 
5.5 Демонтаж осветително тяло бр. 2,00 
5.6 Демонтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 
5.7 Направа на циментова замазка с h=3см м2 16,75 
5.8 Направа шпакловка по таван м2 16,75 
5.9 Направа шпакловка по стени м2 45,90 
5.10 Направа подова настилка от гранитогрес м2 16,75 
5.11 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 15,00 
5.12 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 16,75 
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5.13 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 45,90 
5.14 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 2,00 
5.15 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа  бр. 1,00 
5.16 Преработка ел инсталация  бр. 1,00 
5.17 Демонтаж чугунен радиатор 70/60см бр. 1,00 
5.18 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60см бр. 1,00 
5.19 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 7,00 
5.20 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 7,00 

6 Манипулационна     
6.1 Предверие     

6.1.1 Демонтаж теракот по под м2 6,85 
6.1.2 Направа на циментова замазка с h=3см м2 6,85 
6.1.3 Направа подова настилка от гранитогрес м2 6,85 
6.1.4 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 8,50 
6.1.5 Премахване на тапети м2 10,00 
6.1.6 Направа шпакловка по стени м2 24,90 
6.1.7 Направа шпакловка по таван м2 6,85 
6.1.8 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 24,90 
6.1.9 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 6,85 
6.1.10 Демонтаж осветително тяло бр. 1,00 
6.1.11 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 1,00 
6.1.12 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 3,00 
6.1.13 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 3,00 

6.2 Манипулационна     
6.2.1 Демонтаж теракот по под м2 10,00 
6.2.2 Направа на циментова замазка с h=3см м2 10,00 
6.2.3 Направа подова настилка от гранитогрес м2 10,00 
6.2.4 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 12,00 
6.2.5 Демонтаж фаянс по стени м2 17,40 
6.2.6 Направа шпакловка по стени м2 31,00 
6.2.7 Направа шпакловка по таван м2 10,00 
6.2.8 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 31,00 
6.2.9 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 10,00 
6.2.10 Демонтаж чугунен радиатор 70/60см бр. 1,00 
6.2.11 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60см бр. 1,00 
6.2.12 Демонтаж осветително тяло бр. 2,00 
6.2.13 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 2,00 
6.2.14 Демонтаж  умивалник бр. 1,00 
6.2.15 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 
6.2.16 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1,00 
6.2.17 Доставка и монтаж на умивалник с вграден шкаф бр. 1,00 
6.2.18 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00 
6.2.19 Демонтаж на стенно отоплително тяло бр. 1,00 
6.2.20 Доставка и монтаж на стенно отоплително тяло бр. 1,00 
6.2.21 Демонтаж на старо бойлерно табло бр. 1,00 
6.2.22 Доставка и монтаж на ново бойлерно табло бр. 1,00 

7 Кабинет Логопед     
7.1 Демонтаж теракот по под м2 9,20 

7.2 Демонтаж чугунен радиатор 70/60см бр. 1,00 

7.3 Демонтаж осветително тяло бр. 1,00 

7.4 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 3,00 

7.5 Направа на циментова замазка с h=3см м2 9,20 
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7.6 Направа шпакловка по стени м2 25,60 

7.7 Направа шпакловка по таван м2 9,20 

7.8 Направа подова настилка от гранитогрес м2 9,20 

7.9 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 11,00 

7.10 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 25,60 

7.11 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 9,20 

7.12 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60см бр. 1,00 

7.13 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 1,00 

7.14 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 3,00 

8 Кабинет Педагог     

8.1 Демонтаж теракот по под м2 13,30 

8.2 Демонтаж  умивалник бр. 1,00 

8.3 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 

8.4 Демонтаж чугунен радиатор 70/60см бр. 1,00 

8.5 Демонтаж осветително тяло бр. 1,00 

8.6 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1,00 

8.7 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 5,00 

8.8 Демонтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

8.9 Направа на циментова замазка с h=3см м2 13,30 

8.10 Направа подова настилка от гранитогрес м2 13,30 

8.11 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 12,00 

8.12 Направа шпакловка по стени м2 26,30 

8.13 Направа шпакловка по таван м2 13,30 

8.14 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 26,30 

8.15 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 13,30 

8.16 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60см бр. 1,00 

8.17 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 1,00 

8.18 Направа фаянс по стени (около умивалник) м2 1,00 

8.19 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 5,00 

8.20 Преработка ел инсталация  бр. 1,00 

8.21 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

8.22 Доставка и монтаж на умивалник с вграден шкаф бр. 1,00 

8.23 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00 

9 Игрална зала     

9.1 Демонтаж теракот по под м2 40,90 

9.2 Демонтаж чугунен радиатор 70/60см бр. 2,00 

9.3 Демонтаж осветително тяло бр. 5,00 

9.4 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 6,00 

9.5 Демонтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

9.6 Направа на циментова замазка с h=3см м2 40,90 

9.7 Направа подова настилка от гранитогрес м2 40,90 

9.8 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 27,00 

9.9 Направа шпакловка по стени м2 69,40 

9.10 Направа шпакловка по таван м2 40,90 
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9.11 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 69,40 

9.12 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 40,90 

9.13 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60см бр. 2,00 

9.14 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 5,00 

9.15 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 6,00 

9.16 Преработка ел инсталация  бр. 1,00 

9.17 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

9.18 Демонтаж дървена обшивка по стени м2 12,30 

10 Склад на старша медицинска сестра     

10.1 Демонтаж теракот по под м2 9,50 

10.2 Сваляне блажна боя по стени м2 25,80 

10.3 Сваляне блажна боя по тавани м2 9,50 

10.4 Демонтаж чугунен радиатор 70/40см бр. 1,00 

10.5 Демонтаж осветително тяло бр. 1,00 

10.6 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 2,00 

10.7 Направа на циментова замазка с h=3см м2 9,50 

10.8 Направа подова настилка от гранитогрес м2 9,50 

10.9 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 11,00 

10.10 Направа шпакловка по стени м2 25,80 

10.11 Направа шпакловка по таван м2 9,50 

10.12 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 25,80 

10.13 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 9,50 

10.14 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/40см бр. 1,00 

10.15 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 1,00 

10.16 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 2,00 

10.17 Преработка ел инсталация  бр. 1,00 

11 Игрална зала 2     

11.1 Демонтаж теракот по под м2 25,60 

11.2 Демонтаж чугунен радиатор 70/40см бр. 1,00 

11.3 Демонтаж чугунен радиатор 70/80см бр. 1,00 

11.4 Демонтаж осветително тяло бр. 4,00 

11.5 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 6,00 

11.6 Демонтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

11.7 Направа на циментова замазка с h=3см м2 25,60 

11.8 Направа подова настилка от гранитогрес м2 25,60 

11.9 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 22,00 

11.10 Направа шпакловка по стени м2 44,00 

11.11 Направа шпакловка по таван м2 25,60 

11.12 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 44,00 

11.13 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 25,60 

11.14 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/40см бр. 1,00 

11.15 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/80см бр. 1,00 

11.16 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 4,00 

11.17 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 6,00 
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11.18 Преработка ел инсталация  бр. 1,00 

11.19 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

11.20 Демонтаж на алуминиеви прозорци м2 4,20 

11.21 Доставка и монтаж на нови PVC прозорци със стъклопакет м2 4,20 

11.22 Външни подпрозоречни дъски шир.25см мл 2,90 

11.23 Вътрешни подпрозоречни дъски шир 15см мл 2,90 

11.24 Демонтаж  умивалник бр. 1,00 

11.25 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 

11.26 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1,00 

11.27 Доставка и монтаж на умивалник с конзола бр. 1,00 

11.28 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00 

11.29 
Направа на преградна стена от алуминиев профил 2/3 остъклена от ед.стъкло 
и 1/3 пълнеж с две неотваряеми и две плъзгащи врати 

м2 8,80 

12 Спално помещение     

11.1 Демонтаж теракот по под м2 27,60 

11.2 Демонтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

11.3 Демонтаж чугунен радиатор 130/40см бр. 2,00 

11.4 Демонтаж осветително тяло бр. 4,00 

11.5 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 3,00 

11.6 Направа на циментова замазка с h=3см м2 27,60 

11.7 Направа подова настилка от гранитогрес м2 27,60 

11.8 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 22,00 

11.9 Направа шпакловка по стени м2 20,00 

11.10 Направа шпакловка по таван м2 27,60 

11.11 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 20,00 

11.12 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 27,60 

11.13 Демонтаж  умивалник бр. 1,00 

11.14 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 

11.15 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1,00 

11.16 Доставка и монтаж на умивалник с конзола бр. 1,00 

11.17 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00 

11.18 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 130/40 бр. 2,00 

11.19 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 4,00 

11.20 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 3,00 

11.21 Преработка ел инсталация  бр. 1,00 

11.22 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

11.23 Демонтаж на стенно отоплително тяло бр. 1,00 

11.24 Доставка и монтаж на стенно отоплително тяло бр. 1,00 

11.25 Демонтаж на старо бойлерно табло бр. 1,00 

11.26 Доставка и монтаж на ново бойлерно табло бр. 1,00 

12 Баня за деца     

12.1 Демонтаж теракот по под м2 9,00 

12.2 Демонтаж фаянс по стени м2 15,00 

12.3 Демонтаж  умивалник бр. 2,00 
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12.4 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 

12.5 Демонтаж чугунен радиатор 70/60см бр. 1,00 

12.6 Демонтаж осветително тяло бр. 1,00 

12.7 Демонтаж на стенно отоплително тяло бр. 1,00 

12.8 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 2,00 

12.9 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 3,00 

12.10 Направа на циментова замазка с h=3см м2 9,00 

12.11 Направа шпакловка по таван м2 9,00 

12.12 Направа подова настилка от гранитогрес м2 9,00 

12.13 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 9,00 

12.14 Доставка и монтаж на влагоустойчиво осветително тяло бр. 1,00 

12.15 Преработка ел инсталация  бр. 1,00 

12.16 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 3,00 

12.17 Направа фаянс по стени  м2 23,00 

12.18 Доставка и монтаж на умивалник с конзола бр. 1,00 

12.19 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00 

12.20 Демонтаж тоалетно гърне моноблок бр. 1,00 

12.21 Демонтаж вана  бр. 1,00 

12.22 Доставка и монтаж тоалетно гърне моноблок бр. 1,00 

12.23 Доставка и монтаж на душ смесител бр. 1,00 

12.24 Демонтаж на стара алуминиева врата бр. 1,00 

12.25 Монтаж на нова PVC врата 80/200 бр. 1,00 

12.26 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60см бр. 1,00 

12.27 Доставка и монтаж на стенно отоплително тяло бр. 1,00 

12.28 Демонтаж на старо бойлерно табло бр. 1,00 

12.29 Доставка и монтаж на ново бойлерно табло бр. 1,00 

13 Тераса 1     

13.1 Каменна шапка на борд с ширина 25см мл 18,00 

13.2 Шпакловка с мрежа по вътрешна стена на борда м2 18,00 

13.3 Минерална мазилка по вътрешна стена на борда м2 18,00 

13.4 Подпрозоречни алуминиеви дъски 25см мл 11,50 

13.5 Направа шпакловка по таван м2 27,00 

13.6 Боядисване по тавани с фасадна боя  м2 27,00 

14 Допълнителни работи     
14.1 Изнасяне строителни отпадъци и натоварване м3 15,70 
14.2 Извозване строителни отпадъци до сметище с включена такса депо м3 15,70 

        
II ЖИЛИЩЕН БЛОК 2 НА ЕТАЖ 2 - СЕКТОР "Б" / етап II/     

1 Чист офис     

1.1 Демонтаж теракот по под м2 16,50 

1.2 Демонтаж фаянс по стени м2 24,90 

1.3 Демонтаж чугунен радиатор 70/40см бр. 1,00 

1.4 Демонтаж осветително тяло бр. 2,00 

1.5 Демонтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 



9 

 

1.6 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 10,00 

1.7 Направа на циментова замазка с h=3см м2 16,50 

1.8 Направа шпакловка по таван м2 16,50 

1.9 Направа шпакловка по стени м2 42,00 

1.10 Направа подова настилка от гранитогрес м2 16,50 

1.11 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 15,00 

1.12 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 16,50 

1.13 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 42,00 

1.14 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/40см бр. 1,00 

1.15 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 2,00 

1.16 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа  бр. 1,00 

1.17 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 

1.18 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1,00 

1.19 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00 

1.20 Разбиване с ръчен къртач на бетонов плот м3 2,00 

1.21 Зазиждане на отвор с итонг деб.12.5 м2 1,00 

1.22 Шпакловка с мрежа по вътрешна стена м2 2,00 

1.23 Преработка ел инсталация  бр. 1,00 

1.24 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 10,00 

1.25 Ремонт асансьор бр. 1,00 

2 Предверие      

2.1 Демонтаж теракот по под м2 15,70 

2.2 Сваляне блажна боя по стени м2 38,00 

2.3 Демонтаж осветително тяло бр. 2,00 

2.4 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 2,00 

2.5 Направа на циментова замазка с h=3см м2 15,70 

2.6 Направа шпакловка по таван м2 15,70 

2.7 Направа шпакловка по стени м2 38,00 

2.8 Направа подова настилка от гранитогрес м2 15,70 

2.9 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 22,00 

2.10 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 38,00 

2.11 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 15,70 

2.12 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 2,00 

2.13 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 2,00 

2.14 Дрехопровод - обшивка от гипскартон на конструкция м2 3,30 

2.15 Доставка и монтаж на вратичка към дрехопровода 60/60 бр. 1,00 

3 Кабинет на психолога     

3.1 Демонтаж теракот по под м2 9,35 

3.2 Демонтаж фаянс по стени м2 2,00 

3.3 Демонтаж дървена дограма м2 2,10 

3.4 Демонтаж  умивалник бр. 1,00 

3.5 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 

3.6 Демонтаж чугунен радиатор 70/60см бр. 1,00 

3.7 Демонтаж осветително тяло бр. 1,00 
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3.8 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1,00 

3.9 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 7,00 

3.10 Направа на циментова замазка с h=3см м2 9,35 

3.11 Направа шпакловка по стени м2 27,00 

3.12 Направа шпакловка по таван м2 9,35 

3.13 Направа подова настилка от гранитогрес м2 9,35 

3.14 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 11,50 

3.15 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 27,00 

3.16 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 9,35 

3.17 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/60см бр. 1,00 

3.18 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 1,00 

3.19 Направа фаянс по стени (около умивалник) м2 1,00 

3.20 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 7,00 

3.21 Доставка и монтаж на умивалник с конзола бр. 1,00 

3.22 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00 

3.23 Преработка ел инсталация  бр. 1,00 

3.24 Зазиждане на отвор с итонг деб.12.5 м2 2,10 

3.25 Шпакловка с мрежа по вътрешна стена м2 4,20 

4 Помещение за хранене на деца     

4.1 Направа шпакловка по стени м2 35,00 

4.2 Направа шпакловка по таван м2 17,60 

4.3 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 35,00 

4.4 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 17,60 

4.5 Демонтаж осветително тяло бр. 2,00 

4.6 Демонтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

4.7 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 2,00 

4.8 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 2,00 

4.9 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 2,00 

4.10 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа  бр. 1,00 

4.11 Демонтаж чугунен радиатор 70/40см бр. 1,00 

4.12 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/40см бр. 1,00 

4.13 Демонтаж на дървена обшивка м2 7,00 

5 Перално помещение - преработка в кабинет     

5.1 Демонтаж теракот по под м2 9,20 

5.2 Направа на циментова замазка с h=3см м2 9,20 

5.3 Направа подова настилка от гранитогрес м2 9,20 

5.4 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 12,00 

5.5 Демонтаж фаянс по стени м2 18,00 

5.6 Направа шпакловка по стени м2 29,00 

5.7 Направа шпакловка по таван м2 9,20 

5.8 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 29,00 

5.9 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 9,20 

5.10 Демонтаж дървена дограма м2 2,10 

5.11 Зазиждане на отвор с итонг деб.12.5 м2 2,10 
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5.12 Шпакловка с мрежа по вътрешна стена м2 4,20 

5.13 Демонтаж  умивалник бр. 1,00 

5.14 Доставка и монтаж на умивалник с вграден шкаф бр. 1,00 

5.15 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 

5.16 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1,00 

5.17 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00 

5.18 Преработка ел инсталация  бр. 1,00 

5.19 Демонтаж осветително тяло бр. 1,00 

5.20 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 1,00 

5.21 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 6,00 

5.22 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 6,00 

5.23 Демонтаж чугунен радиатор 70/80см бр. 1,00 

5.24 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/80 бр. 1,00 

6 Игрална зала     

6.1 Демонтаж чугунен радиатор 70/40см бр. 2,00 

6.2 Демонтаж осветително тяло бр. 5,00 

6.3 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 7,00 

6.4 Демонтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

6.5 Направа шпакловка по стени м2 30,00 

6.6 Направа шпакловка по таван м2 35,00 

6.7 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 30,00 

6.8 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 35,00 

6.9 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 70/40см бр. 2,00 

6.10 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 5,00 

6.11 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 7,00 

6.12 Доствка и монтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

6.13 Демонтаж дървена обшивка по стени м2 6,30 

7 Спалня 1     

7.1 Демонтаж теракот по под м2 22,10 

7.2 Демонтаж  умивалник бр. 1,00 

7.3 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 

7.4 Демонтаж чугунен радиатор 120/70см бр. 1,00 

7.5 Демонтаж осветително тяло бр. 4,00 

7.6 Демонтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

7.7 Демонтаж на стенно отоплително тяло бр. 1,00 

7.8 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1,00 

7.9 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 6,00 

7.10 Направа на циментова замазка с h=3см м2 22,10 

7.11 Направа шпакловка по стени м2 30,00 

7.12 Направа шпакловка по таван м2 22,10 

7.13 Направа подова настилка от гранитогрес м2 22,10 

7.14 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 16,00 

7.15 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 30,00 

7.16 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 22,10 
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7.17 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 120/70 бр. 1,00 

7.18 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 4,00 

7.19 Направа фаянс по стени (около умивалник) м2 1,00 

7.20 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

7.21 Доставка и монтаж на стенно отоплително тяло бр. 1,00 

7.22 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 6,00 

7.23 Доставка и монтаж на умивалник с конзола бр. 1,00 

7.24 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00 

7.25 Демонтаж на старо бойлерно табло бр. 1,00 

7.26 Доставка и монтаж на ново бойлерно табло бр. 1,00 

7.27 Демонтаж на алуминиеви прозорци м2 4,20 

7.28 Доставка и монтаж на нови PVC прозорци със стъклопакет м2 4,20 

7.29 Външни подпрозоречни дъски шир.25см мл 2,90 

7.30 Вътрешни подпрозоречни дъски шир 15см мл 2,90 

8 Спалня 2     

8.1 Демонтаж теракот по под м2 22,10 

8.2 Демонтаж чугунен радиатор 120/70см бр. 1,00 

8.3 Демонтаж осветително тяло бр. 4,00 

8.4 Демонтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

8.5 Демонтаж на стенно отоплително тяло бр. 1,00 

8.6 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 4,00 

8.7 Направа на циментова замазка с h=3см м2 22,10 

8.8 Направа шпакловка по стени м2 20,00 

8.9 Направа шпакловка по таван м2 22,10 

8.10 Направа подова настилка от гранитогрес м2 22,10 

8.11 Направа на перваз от гранитогрес с h=7см м 16,00 

8.12 Боядисване по стени с латекс две ръце м2 20,00 

8.13 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 22,10 

8.14 Доставка и монтаж алуминиев радиатор 120/70 бр. 1,00 

8.15 Доставка и монтаж на осветително тяло LED бр. 4,00 

8.16 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

8.17 Доставка и монтаж на стенно отоплително тяло бр. 1,00 

8.18 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 4,00 

8.19 Демонтаж на старо бойлерно табло бр. 1,00 

8.20 Доставка и монтаж на ново бойлерно табло бр. 1,00 

8.21 Демонтаж на алуминиеви прозорци м2 4,20 

8.22 Доставка и монтаж на нови PVC прозорци със стъклопакет м2 4,20 

8.23 Външни подпрозоречни дъски шир.25см мл 2,90 

8.24 Вътрешни подпрозоречни дъски шир 15см мл 2,90 

9 Баня за деца     

9.1 Демонтаж теракот по под м2 9,35 

9.2 Демонтаж фаянс по стени м2 17,50 

9.3 Демонтаж  умивалник бр. 2,00 

9.4 Направа на ВиК връзки към нов умивалник бр. 1,00 
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9.5 Демонтаж осветително тяло бр. 1,00 

9.6 Демонтаж на стенно отоплително тяло бр. 1,00 

9.7 Демонтаж смесителна батерия стенна бр. 1,00 

9.8 Демонтаж контакти и ключове за осветление бр. 4,00 

9.9 Направа на циментова замазка с h=3см м2 9,35 

9.10 Направа шпакловка по таван м2 9,35 

9.11 Направа подова настилка от гранитогрес м2 9,35 

9.12 Боядисване по тавани с латекс две ръце м2 9,35 

9.13 Доставка и монтаж на влагоустойчиво осветително тяло бр. 1,00 

9.14 Доставка и монтаж контакти и ключове за осветление бр. 4,00 

9.15 Преработка ел инсталация  бр. 1,00 

9.16 Направа фаянс по стени  м2 32,20 

9.17 Доставка и монтаж на умивалник с конзола бр. 1,00 

9.18 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 1,00 

9.19 Демонтаж тоалетно гърне моноблок бр. 1,00 

9.20 Демонтаж вана  бр. 1,00 

9.21 Доставка и монтаж тоалетно гърне моноблок бр. 1,00 

9.22 Доставка и монтаж на душ смесител бр. 1,00 

9.23 Демонтаж на стара алуминиева врата бр. 1,00 

9.24 Монтаж на нова PVC врата 80/200 бр. 1,00 

9.25 Доставка и монтаж на стенно отоплително тяло бр. 1,00 

9.26 Демонтаж на старо бойлерно табло бр. 1,00 

9.27 Доставка и монтаж на ново бойлерно табло бр. 1,00 

9.28 Демонтаж на алуминиеви прозорци м2 4,20 

9.29 Доставка и монтаж на нови PVC прозорци със стъклопакет м2 4,20 

9.30 Външни подпрозоречни дъски шир.25см мл 2,90 

9.31 Вътрешни подпрозоречни дъски шир 15см мл 2,90 

9.32 Демонтаж на дървена дограма м2 2,10 

9.33 Зазиждане на отвор с итонг деб.12.5 м2 2,10 

9.34 Шпакловка с мрежа по вътрешна стена  м2 2,10 

10 Тераса 2     

10.1 Каменна шапка на борд с ширина 25см мл 18,00 

10.2 Шпакловка с мрежа по вътрешна стена на борда м2 18,00 

10.3 Минерална мазилка по вътрешна стена на борда м2 18,00 

10.4 Подпрозоречни алуминиеви дъски 25см мл 11,50 

10.5 Направа шпакловка по таван м2 27,00 

10.6 Боядисване по тавани с фасадна боя  м2 27,00 

11 Допълнителни работи     
11.1 Изнасяне строителни отпадъци и натоварване м3 12,80 
11.2 Извозване строителни отпадъци до сметище с включена такса депо м3 12,80 

        
  ДЕТСКА ПЛОЩАДКА /етап III/     
1 Демонтаж на пътни ивици 50/25/10 м 34,00 
2 Ръчен изкоп на пясък м3 14,00 
3 Натоварване и превоз на пясък с ръчни колички до 50м м3 14,00 
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4 Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка м2 70,00 
5 Доставка и полагане на бетон клас С20/25 м3 7,00 

6 Доставка и монтаж на заварени мрежи №8 с отвор 20/20 см. м2 70,00 
7 Шлайфане на бетонова настилка м2 70,00 
8 Направа на фуги в бетонова настилка м 17,00 

9 Направа на настилка от гумени (каучукови) плочи 40/40/2 м2 70,00 
10 Натоварване строителни отпадъци м3 15,00 
11 Извозване на строителни отпадъци на депо до 10 км. Вкл. Такса депониране м3 15,00 
        
  ЕТАЖ 4 – ЛАБОРАТОРИЯ /етап III /     
  Помещение 1 - лаборатория     
1 Къртене на циментова замазка по подове м2 21,45 
2 Разбиване на бетонов плот с къртач м3 0,80 
3 Демонтаж на плочи по стени и подове м2 5,30 
4 Пренасяне на строителни отпадъци, натоварване и извозване м3 3,00 
5 Изравнителна цим.замазка м300 d=2см по подове  м2 21,45 
6 Доставка и полагане гранитогрес по подове м2 21,45 
7 Направа первази от гранитогрес  м 30,00 
8 Демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена бр. 1,00 
9 Пренасяне на стари радиатори бр. 1,00 
10 Пренасяне на нови радиатори бр. 1,00 

11 
Доставка и монтаж на алум.радиатори до 20 бр. прешлена и разстояние м/у 
щуцери 80см бр. 1,00 

12 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени  м2 5,30 
13 Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни умивалници с обикн.сифон  бр. 1,00 
14 Демонтиране батерия за тоалетна мивка бр. 1,00 
15 Смесителни батерии за тоал.кухненски мивки, стенни  бр. 1,00 
16 Грундиране с бетонконтакт м2 40,00 
17 Направа гипсова шпакловка по стени  м2 40,00 

18 Латексово боядисване трикратно  м2 40,00 
19 Доставка и монтаж на алуминиев ъгъл  м 18,00 
20 Стъргане на блажна боя м2 21,45 
21 Грундиране с бетонконтакт м2 21,45 
22 Направа гипсова шпакловка по таван м2 21,45 
23 Латексово боядисване трикратно  м2 21,45 
28 Демонтаж на осветителни тела от таван бр. 2,00 
29 Доставка и монтаж на нови осветителни тела стенни бр. 2,00 
30 Демонтаж на ключове за осветление бр. 1,00 
31 Доставка и монтаж на нови  ключове за осветление бр. 1,00 
32 Демонтаж на контакти бр. 5,00 
33 Доставка и монтаж на нови  контакти бр. 5,00 
34 Демонтаж на съществуваща врата бр. 1,00 
35 Доставка и монтаж на нова mdf врата 80/200 плътна без стъкло бр. 1,00 
        
  Помещение 2- шивалня     
1 Къртене на циментова замазка по подове м2 21,45 
2 Демонтаж на плочи по стени и подове м2 6,25 
3 Пренасяне на строителни отпадъци, натоварване и извозване м3 2,00 
4 Изравнителна цим.замазка м300 d=2см по подове  м2 21,45 
5 Доставка и полагане гранитогрес по подове м2 21,45 
6 Направа первази от гранитогрес  м 30,00 
7 Демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена бр. 1,00 
8 Пренасяне на стари радиатори бр. 1,00 
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9 Пренасяне на нови радиатори бр. 1,00 

10 
Доставка и монтаж на алум.радиатори до 20 бр. прешлена и разстояние м/у 
щуцери 80см бр. 1,00 

11 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени  м2 6,25 
12 Грундиране с бетонконтакт м2 40,00 
13 Направа гипсова шпакловка по стени  м2 40,00 
14 Латексово боядисване трикратно  м2 40,00 
15 Доставка и монтаж на алуминиев ъгъл  м 18,00 
16 Стъргане на блажна боя м2 21,45 
17 Грундиране с бетонконтакт м2 21,45 
18 Направа гипсова шпакловка по таван м2 21,45 
19 Латексово боядисване трикратно  м2 21,45 
23 Доставка и монтаж на нови осветителни тела таван бр. 2,00 
24 Направа улей за кабел в бетон м 5,00 
25 Кабел до осветителни тела нови м 5,00 
26 Демонтаж на осветителни тела от таван бр. 1,00 
27 Доставка и монтаж на нови осветителни тела стенни бр. 1,00 
28 Демонтаж на ключове за осветление бр. 1,00 
29 Доставка и монтаж на нови  ключове за осветление бр. 2,00 
30 Кабел за нов ключ м 5,00 
31 Направа улей за кабел в тухлен зид м 5,00 
32 Демонтаж на контакти бр. 4,00 
33 Доставка и монтаж на нови  контакти бр. 4,00 

34 
Кутия за затваряне на вертикален щтранг на канализационна тръба с 
гипсокартон 30/30/270 бр. 1,00 

35 Демонтаж на съществуваща врата бр. 1,00 
36 Доставка и монтаж на нова mdf врата 80/200 плътна без стъкло бр. 1,00 
        
  Входно помещение - средно между лаборатория и шивалня     
1 Къртене на подова настилка от плочки м2 12,90 
2 Демонтаж на плочи по стени и подове м2 11,60 
3 Разбиване на бетонов плот с къртач м3 0,40 
4 Пренасяне на строителни отпадъци, натоварване и извозване м3 3,00 
5 Изравнителна цим.замазка м300 d=2см по подове  м2 12,90 
6 Доставка и полагане гранитогрес по подове м2 12,90 
7 Направа первази от гранитогрес  м 16,00 
8 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени  м2 1,74 
9 Грундиране с бетонконтакт м2 40,00 
10 Направа гипсова шпакловка по стени  м2 40,00 
11 Латексово боядисване трикратно  м2 40,00 
12 Грундиране с бетонконтакт м2 12,90 
13 Направа гипсова шпакловка по таван м2 12,90 
14 Латексово боядисване трикратно  м2 12,90 
15 Демонтаж на всички видове фаянсови мивки бр. 1,00 
16 Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни умивалници с обикн. сифон  бр. 1,00 
17 Демонтиране батерия за тоалетна мивка бр. 1,00 
18 Смесителни батерии за тоал.кухненски мивки, стенни  бр. 1,00 
19 Доставка и монтаж на термо и водоустойчив плот м2 1,80 
20 Демонтаж на осветителни тела от таван бр. 1,00 
21 Доставка и монтаж на нови осветителни тела стенни бр. 1,00 
22 Демонтаж на ключове за осветление бр. 3,00 
23 Доставка и монтаж на нови  ключове за осветление бр. 3,00 
24 Демонтаж на контакти бр. 2,00 
25 Доставка и монтаж на нови  контакти бр. 2,00 
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26 Демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена бр. 1,00 
27 Пренасяне на стари радиатори бр. 1,00 
28 Пренасяне на нови радиатори бр. 1,00 

29 
Доставка и монтаж на алум.радиатори до 20бр. прешлена и разстояние м/у 
щуцери 80см бр. 1,00 

30 Демонтаж на съществуваща врата бр. 1,00 

31 Доставка и монтаж на нова mdf врата 80/200 плътна без стъкло бр. 1,00 
32 Боядисване с блажна боя на метални вертикални тръби за парно (5бр.х2.70) м 13,50 
33 Боядисване с блажна боя на метален  капак м2 1,00 
        
  WC     
1 Доставка и полагане гранитогрес по подове м2 1,05 
2 Демонтаж на плочи по стени и подове м2 6,60 
3 пренасяне на строителни отпадъци, натоварване и извозване м3 0,50 
4 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени  м2 6,60 
5 Грундиране с бетонконтакт м2 6,00 
6 Направа гипсова шпакловка по стени  м2 6,00 
7 Боядисване на стени с фасаген м2 6,00 
8 Грундиране с бетонконтакт м2 6,00 
9 Направа гипсова шпакловка по таван м2 6,00 

10 Боядисване на тавани с фасаген м2 6,00 
11 Демонтаж на осветителни тела от таван бр. 1,00 
12 Доставка и монтаж на нови осветителни тела за таван бр. 1,00 
13 Демонтаж на ключове за осветление бр. 1,00 
14 Доставка и монтаж на нови  ключове за осветление бр. 1,00 
15 Демонтаж на съществуваща тоалетна бр. 1,00 
16 Доставка и монтаж на моноблок бр. 1,00 
17 Демонтаж на съществуваща врата бр. 1,00 
18 Доставка и монтаж на нова pvc врата 70/200 бр. 1,00 
        
  Баня     
1 Изкъртване на гранитогрес по подове м2 1,15 
2 Демонтаж на плочи по стени и подове м2 10,21 
3 Пренасяне на строителни отпадъци, натоварване и извозване м3 1,00 
4 Доставка и полагане гранитогрес по подове м2 1,15 
5 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени  м2 10,21 
6 Грундиране с бетонконтакт м2 20,00 
7 Направа гипсова шпакловка по стени  м2 20,00 
8 Боядисване на стени с фасаген м2 20,00 
9 Грундиране с бетонконтакт м2 1,15 
10 Направа гипсова шпакловка по таван м2 1,15 
11 Боядисване на тавани с фасаген м2 1,15 
12 Демонтиране на душ батерия бр. 1,00 
13 Доставка и монтаж на душ батерия бр. 1,00 
14 Демонтаж на осветителни тела от таван бр. 2,00 
15 Доставка и монтаж на нови осветителни тела за таван бр. 5,00 
16 Демонтаж на ключове за осветление бр. 1,00 
17 Доставка и монтаж на нови  ключове за осветление бр. 1,00 
18 Демонтаж на съществуваща врата бр. 1,00 
19 Доставка и монтаж на нова pvc врата 70/200 бр. 1,00 
        
  Предверие към средно помещение     
1 Изкъртване на гранитогрес по подове м2 2,55 
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2 Доставка и полагане гранитогрес по подове м2 2,55 
3 Грундиране с бетонконтакт м2 13,00 
4 Направа гипсова шпакловка по стени  м2 13,00 
5 Боядисване на стени с фасаген м2 13,00 
6 Грундиране с бетонконтакт м2 2,55 
7 Направа гипсова шпакловка по таван м2 2,55 
8 Боядисване на тавани с фасаген м2 2,55 
9 Направа первази от гранитогрес  м 4,00 
10 Доставка и монтаж на алуминиев ъгъл  м 5,50 
11 Демонтаж на осветителни тела от таван бр. 1,00 
12 Доставка и монтаж на нови осветителни тела за таван бр. 1,00 
13 Демонтаж на ключове за осветление бр. 1,00 
14 Доставка и монтаж на нови  ключове за осветление бр. 1,00 
15 Демонтаж на съществуваща врата бр. 1,00 
16 Доставка и монтаж на нова pvc врата 70/200 бр. 1,00 
        
  Килер     
1 Доставка и полагане гранитогрес по подове м2 1,60 
2 Демонтаж на плочи по стени и подове м2 5,10 
3 Пренасяне на строителни отпадъци, натоварване и извозване м3 0,50 
4 Доставка и полагане на фаянс по вътрешни стени  м2 5,10 
5 Грундиране с бетонконтакт м2 8,45 
6 Направа гипсова шпакловка по стени  м2 8,45 
7 Латексово боядисване трикратно  м2 8,45 
8 Грундиране с бетонконтакт м2 1,60 
9 Направа гипсова шпакловка по таван м2 1,60 
10 Латексово боядисване трикратно  м2 1,60 
11 Направа первази от гранитогрес  м 1,60 
12 Демонтаж на осветителни тела от таван бр. 1,00 
13 Доставка и монтаж на нови осветителни тела за таван бр. 1,00 
14 Демонтаж на ключове за осветление бр. 1,00 
15 Доставка и монтаж на нови  ключове за осветление бр. 1,00 

 

            3. Общи и нормативни изисквания 
 Всички строително-ремонтни работи следва да отговарят на действащите в момента 
държавни стандарти, нормативните актове в строителството и да са изпълнени в съответствие с 
изискванията на чл.169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изпълнителят следва да 
спазва стриктно правилата за безопасни и здравословни условия на труд.  

При изпълнението на строително-ремонтните работи да се спазват изискванията на 
всички нормативни актове за съответния вид строително-монтажни, ремонтни и инсталационни 
дейности. Всички дейности трябва да се извършват и отчитат съгласно Правилника за 
изпълнение и приемане на строителните и монтажните работи и изискванията на ЗУТ. 

Възложителя изисква качествено изпълнение на строително-ремонтните работи, както и 
използване на качествени материали. Видът и качеството на всички влагани материали и уреди 
се съгласуват с Възложителя, като всеки материал и уред трябва да бъде придружен от 
сертификат за произход и качество.  

Всички видове строително-ремонтни дейности се изпълняват съобразно изискванията на 
Възложителя. Промени и допълнения се допускат само с изричното съгласие на Възложителя. 

Персоналът на Изпълнителя да се състои само от обучени и правоспособни специалисти. 
По време и след изпълнението на строително-ремонтните работи да се поддържа 

чистота. Това включва и почистване на секторите, на които се работи, след приключване на 
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работното време на Изпълнителя. Не се допуска движение на работници извън сектора на 
работата им по работно облекло, ако това не е крайно наложително. 

Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци. 
Изпълнителят носи пълна отговорност за всяко нарушение на чистотата и обществения ред при 
изпълнение на строително-ремонтните дейности.  
  

4. Специфични изисквания към изпълнението на строително-ремонтните работи 
Строително-ремонтните работи да се извършват в технологическа последователност и 

съгласно приложената количествена сметка.  
Извършването на строително-ремонтни работи да е в съответствие с всички 

изискванията от нормативните актове за изпълнение и приемане на строително-ремонтни 
работи, в това число на ЗУТ; Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Закон за 
задълженията и договорите; Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителство; Наредба № 7/1999 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното 
оборудване; Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Правила за приемане на 
подови настилки и други. 

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-ремонтните 
работи, е задължение на Изпълнителя. В строително-ремонтните работи да бъдат вложени 
материали отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти. При 
изпълнение на всички строително-ремонтни работи се изисква спазване на съответните 
технологии за влагане на материали отговарящи на БДС и/или еквивалент. 

След приключване на строително-ремонтните работи Изпълнителят е длъжен да  изтегли 
цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 
Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на 
Изпълнителя. 

Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото на възложителя с грижата на добър 
стопанин и се задължава през време на строително-ремонтните работи да обезопаси по 
съответния начин работната площадка, включително използваните външни за обекта части –
коридори, тротоари и други. 

Извършването на строително-ремонтните работи ще се осъществява в рамките на 
работното време, като в извънработно време ще се работи само с предварителното разрешение 
на Възложителя. Изпълнителят следва предложения от него план-график за изпълнение на 
строително-ремонтните работи, като се съобразява с установения в сградата охранително-
пропускателен режим. 

 
5. Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
Изпълнението на всички дейности, включени в предмета на обществената поръчка, да се 

извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи, като се направи оценка на рисковете и се набележат адекватни превантивни 
мерки. 
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 6. Приемане на извършената работа 

6.1. Извършените строително-ремонтни работи се предават от Изпълнителя на 
Възложителя с двустранно подписан протокол за приемане на строително-ремонтните работи. 

6.2. Възложителят има право да откаже да приеме всички или отделни строително-
ремонтни работи, ако открие съществени недостатъци. В този случай се съставя протокол за 
установените недостатъци, в който подробно се описват всички констатирани недостатъци и се 
дават указания на Изпълнителя да ги отстрани.  

6.3. Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка. 
            6.4. В случай, че изпълнителят е отстранил недостатъците в изпълнението, посочени в  
протокола за приемане на строително-ремонтните работи, упълномощеното лице на 
Възложителя повторно приема извършената работа и се изготвя нов протокол, в който се 
посочват отстранените недостатъци. 
 
















































































































































