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ДОГОВОР 
за основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по съдова хирургия  

на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 
 

Днес, 13.02.2017 г. в гр. Варна между: 

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ЕИК 103562052, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. 

„Христо Смирненски“ №1, представлявано от проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. - 

Изпълнителен директор, чрез Марта Александрова Дракова, Директор „Икономически дейности“ - 

упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № Р-355 от 11.05.2016 г. на Изпълнителния 

директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и  

„Вип билдингс“ ООД, ЕИК 200268662, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,  

ул. „Зеленика“ № 25, ет. 5, ап. 15 , представлявано от Управителя Пламен Жеков Драгиев, наричано по-

долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното: 

I.  Предмет на договора. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително-монтажни работи 

(СМР) по основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по съдова хирургия на МБАЛ „Света 

Марина“ ЕАД, съгласно предмета и обема, посочени в документацията за обществена поръчка с номер в 

Агенция по обществени поръчки 00502-2016-0025, при условията и сроковете на Договора, изискванията, 

посочени в Техническата спецификация и инвестиционните проекти към поръчката, както и Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

II.  Цена. 

Чл.2. (1) Цената на изпълнението на предмета на договора възлиза на 305 719,15 лв. (триста и пет 

хиляди седемстотин и деветнадесет лева и петнадесет стотинки) с включен ДДС, съгласно количествено-

стойностната  сметка, Приложение 1, представляващо неразделна част към настоящия договор.  

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата сума, посочена в 

предходния член. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само реално извършените от последния 

СМР, доказани по реда, посочен в чл. 4 от настоящия договор. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ част от СМР, посочени в офертата, да 

бъдат заменени с други СМР, като общата стойност на извършените СМР не надвишава цената, посочена 

в член 1. 

III.  Условия, начин и срокове на плащане 

Чл.3. (1) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева, чрез банков превод от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: „Уникредит булбанк” АД, Банков код: UNCRBGSF,  Банкова сметка: IBAN 

BG35UNCR70001520565426. 

(2) При промяна на банковата сметка, по която ще се извършва плащането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

следва да уведоми писмено и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данните на новата сметка не по-късно от 3 

(три) дни от настъпване на промяната. Всяко плащане по предходната сметка, извършено преди да бъде 

уведомен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната, се счита за действително. 

Чл.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва междинни плащания на цената за изпълнение на СМР за всеки 

30 (тридесет)-дневен период от изпълнението на договора въз основа на следните представени 

документи:  

1. одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено-стойностна сметка за съответното количество 

СМР; 

2. протокол за приети без възражения СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, 

извършващо строителен надзор; 
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3. надлежно издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. 

(2) Междинните плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 

(шестдесет) дни от представяне на документите по ал. 1. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва последното плащане до 100 (сто) % от дължимото 

възнаграждение за възложените и извършени дейности по доказани действителни количества и по 

определените/ договорените единични цени, въз основа на следните представени документи: 

1. одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено-стойностна сметка за съответното количество 

СМР; 

2. протокол за приети без възражения СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, 

извършващо строителен надзор; 

3. протокол за приемане на извършени СМР и окончателно приключване на обекта (Акт 

образец 15), подписан от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, извършващо строителен 

надзор; 

4. изискуеми, съгласно действащата нормативна уредба документи; 

5. надлежно издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. 

(4) Сумата от междинните и окончателното плащане не може да надвишава цената за 

изпълнение на договора. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане само за действително възложените от него и извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, доколкото последните са изпълнени в съответствие с установените изисквания за 

пълнота, качество и безопасност. Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на 

протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите строителен надзор 

(6) В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по 

отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва 

след отстраняването на несъответствията. 

(7) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/ договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които 

са приети по реда на ал.8 по долу, освен в случаите по чл. 66, ал. 4 от ЗОП. 

(8) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите. 

IV.  Срок за изпълнение 

Чл.5. Срокът за извършване на СМР, предмета на договора е 40 (четиридесет) работни дни, считано от 

датата на двустранно подписване на Протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. 

Чл.6. Изпълнението на дейностите от предмета на договора може да започне в срок до три месеца от 

датата на сключване на договора, при осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

Чл.7. За дата на завършване на СМР, се счита датата на подписване на Приемо-предавателен протокол 

за приемане на извършени СМР и окончателно приключване на обекта (Акт образец 15), подписан от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, извършващо строителен надзор. 

Чл.8. Гаранционният срок на обектите е 60 (шестдесет) месеца, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 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. 

Чл.9. Срокът на настоящия договор е до изтичането на посочения в предходния член гаранционен срок. 

V.  Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отлагане на изпълнението на СМР, съгласно чл. 6 от 

договора. 
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Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да налага промени в параметрите на поръчката 

касаещи дейности, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ все още не е извършил и за които е подписан съответния 

протокол между страните, с който те се съгласяват да бъдат извършени въпросните промени и които са 

необходими за изпълнението предмета на договора. 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

обосновани случаи на незадоволителна компетентност, и/или нарушения на технологичната дисциплина. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други и да поправи за своя сметка 

евентуалните нанесени от тях вреди. 

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки 

един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадий на 

изпълнение, спазване на работния график, технически параметри и други, без с това да пречи на 

дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ръководител „ТПС” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приема и подписва всички документи 

по изпълнението на дейностите, предмет на договора. 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата цена за качествено 

извършените от последния работи, в изпълнение на настоящия договор. 

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

VI.  Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следните длъжностни лица: 

1. Ръководител на обекта   -Пламен Мирославов Павлов; 

2. Експерт по качеството    - Пламен Жеков Драгиев; 

3. Отговорник по безопасност и здраве  - Емил Николов Станев. 

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заменя лицата, посочени в 

предходната алинея. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не започва работите по изпълнението на настоящия договор, 

без да е извършил предварителен оглед и съгласуване с упълномощените представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнението на договора да вземе необходимите мерки, с 

оглед осигуряването на безопасността и хигиената на труда, пожарната безопасност, опазването на 

околната среда и безопасността на трети лица. 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни настоящия договор с грижата на добър търговец, като 

качеството на извършените дейности отговаря на действащите в страната нормативни актове. 

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява незабавно за своя сметка всички причинени от него 

щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица.  

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора, при стриктното 

спазване на чертежите, спецификациите и действащите законови изисквания. 

Чл.22. При изпълнението на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с естеството на основния 

предмет на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не създава никакви пречки при осъществяването му. 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставяните материали, предназначени за изпълнение на 

дейностите, предмет на договора, са в съответствие със спецификациите и отговарят на техническите 

стандарти. Не се допуска влагането на материали, които не отговарят на спецификациите и стандартите. 

При констатиране на некачествени доставки, ако те са заявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен незабавно 

да ги отстрани от строителната площадка и да ги замени с качествени за своя сметка. 

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на 

пропуски, неточности и неясноти в чертежите и спецификациите и да поиска съответните инструкции. 
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Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в най- кратък срок за 

възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата и които водят до 

увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване. 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи сигурността и охраната на строителната площадка и на 

всички дейности, които се извършват на нея. 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички указания, дадени в писмена форма и вписани в 

заповедната книга на строежа от съответните упълномощени лица и съответстващи с договора и 

законовите изисквания. 

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява материалите до влагането им, в складове на строителната 

площадка или в складове, съобразно изискванията за съхранение. 

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва материалите за други цели, освен за дейностите, 

предвидени в договора. 

Чл.30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на 

неизпълнение на негови задължения по договора, отклонение от проектите и спецификациите, 

констатирани от лицата, упражняващи строителен надзор в определен от последния срок. За целта се 

издава писмена инструкция. 

Чл.31. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не изпълнява 

задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа направените разходи, първо 

от плащанията - дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако сумата е недостатъчна и от гаранцията за изпълнение 

на договора. 

Чл.32. Ако недостатъците бъдат констатирани по време на изпитания, приемателно-предавателни 

процедури или по време на гаранционния период, те се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от 

неговата работа в рамките на гаранционните срокове, посочени в чл.8. 

Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощения от него 

представител и да спазва указанията му относно качественото и точно изпълнение на работата. 

Чл.35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за 

извършване на плащанията по настоящия договор. 

Чл.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да отказва изпълнението на задълженията си по настоящия договор 

поради забава за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 

офертата му подизпълнители в срок до 2 (два) дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването на настоящия договор. 

VII. Форсмажорни обстоятелства. 

Чл.38. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди, ако последните са 

причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.39. Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила, е длъжна да уведоми незабавно 

насрещната страна писмено за настъпването на събитието, причинило невъзможността за точно 

изпълнение. 

Чл.40. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава в 

момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава на 

непреодолима сила. 

Чл.41. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата 

на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди. 

VIII.  Прекратяване на договора. 
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Чл.42. Всяка от страните има право да прекрати настояшия договор в тримесечния срок по чл. 6 без да 

дължи неустойки на насрещната страна. 

Чл.43. Възложителят има право едностранно да прекрати договора без предизвестие: 

 1. при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1 от ЗОП; 

 2. в други случаи, предвидени в договора или приложим закон. 

Чл.44. (1) При прекратяване на договора по реда, посочен в предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 

да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работата, която последният е извършил в изпълнение на договора до 

момента на получаването на уведомлението и която съответства като количество и качество на 

договореното между страните. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ никакви неустойки, обезщетения или 

допълнителна обосновка за прекратяването на договора по реда на ал.1. 

Чл.45. Договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работата за повече от 5 (пет) работни дни; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава от работния график с повече от 10 (десет) работни дни; 

3. при неизпълнение на заповеди от упълномощеното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, потвърдени от 

последния; 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, послужила 

като основание за сключването на настоящия договор или използва подизпълнител, който е различен от 

този, посочен във въпросната оферта. 

5. при системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

Чл.46. В случаите, посочени в предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати 

договора с мотивирано, писмено, 3 (три) дневно предизвестие. 

Чл.47. След получаване на предизвестието, посочено в предходния член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да 

представи писмено обяснение и да поиска среща за уреждане на отношенията. В случай, че такова 

обяснение не постъпи в горепосочения 3 (три) дневен срок или на срещата не се постигне споразумение, 

договорът се счита за прекратен. 

Чл.48. След прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре незабавно всякакво 

изпълнение, да обезопаси работната площадка и да напусне обекта в 3 (три) дневен срок. 

IX.  Санкции. 

Чл.49. (1) При нанасяне на вреда по непредпазливост или некачествено изпълнение на СМР, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови за своя сметка нанесената вреда. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

възстанови горепосочената вреда в срок до 3 (три) дни от нейното констатиране, последният дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер 1 (един) % на ден, от стойността на договора с ДДС за 

всеки ден до отстраняване на въпросната вреда. 

(2) В случай че вредата, посочена в предходната алинея, бъде отстранена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

той има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойката, посочена в предходната алинея, ведно с цената 

на извършените ремонти, удостоверени със съответните първични счетоводни документи. 

Чл.50. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задължението си по чл.5 от настоящия договор, същият 

дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 (три) % на ден от стойността на договора с ДДС, за 

всеки ден на забавата, но не повече от 30 % от стойността на договора по чл.2. 

Чл.51. При отказ за изпълнение на договора преди изтичането на срока по чл. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция. 

Чл.52. В случай, че се установят обстоятелствата, посочени в чл. 45, т.4 от настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на гаранцията, дадена от последния за 

изпълнение на договора. 

Чл.53. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази някое от задължението си по чл.60 от настоящия договор, 

същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на гаранцията, посочена в чл.54. 
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X.  Гаранции 

Чл.54. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои 

задължения, включително и гаранционното поддържане на обекта, с представена към момента на 

сключване на настоящия договор гаранция за изпълнение в размер на 12 738, 30 лв. (дванадесет хиляди 

седемстотин тридесет и осем лева и тридесет стотинки), представляваща 5 (пет) % от стойността на 

договора без ДДС, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява при пълно, точно и навременно изпълнение на 

задълженията по договора. 

Чл.55. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение, съгласно чл.111, ал. 5 ЗОП. 

Чл.56. Гаранцията за изпълнение по чл. 54 не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. 

Чл.57. Обслужването на гаранцията за изпълнение по чл. 54, таксите и други плащания, банковите 

преводи, комисионните, както и поддържането на банковите гаранции за изпълнение на целия период 

на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.58. В случай на предоставяне на гаранция за изпълнение на договора във формата на парична сума, 

тя се освобождава на два пъти, както следва: 

 1. 30 (тридесет) % в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на Приемо-предавателен 

протокол за приемане на извършени СМР и окончателно приключване на обекта (Акт образец 15); 

 2. Останалите 70 (седемдесет) %, обезпечаващи гаранционното поддържане на обекта, в срок до 

5 (пет) работни дни след изтичане на гаранционния срок, посочен в чл. 8. 

Чл.59. В случай на предоставяне на гаранция за изпълнение на договора във формата на банкова 

гаранция, при сключване на договора се представят две отделни банкови гаранции, както следва: 

 1. Банкова гаранция за 30 (тридесет) % със срок на валидност минимум 6 (шест) месеца, считано 

от датата на сключване на настоящия договор; 

 2. Банкова гаранция за останалите 70 (седемдесет) %, обезпечаващи гаранционното поддържане 

на обекта, със срок на валидност минимум 5 (пет) години и 6 (шест) месеца, считано от датата на 

сключване на настоящия договор с прибавени към тях времето на гаранционния срок, посочен в чл. 8 от 

настоящия договор. 
Чл.60. В случай че банката, издала банковата гаранция за изпълнение на договора, бъде поставена под 
специален надзор или изпадне в неплатежоспособност/ свръхзадълженост, или е обявена в 
несъстоятелност, или й се отнеме лиценза, или неоснователно откаже да заплати предявената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3 (три)  дневен  срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  
задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от искането, съответната заместваща банкова 
гаранция от друга банкова институция, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.61. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора. 

Чл.62. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора при неточно 

изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число и при едностранно 

прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на договорни задължения на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.63. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки. 

Чл.64. При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно 

неизпълнение на договорни задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сумата от гаранцията за изпълнение на 

договора се усвоява изцяло като неустойка за прекратяване на договора. 

Чл.65. В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за вреди и над размера на предоставената гаранция по 

общия ред. 
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Чл.66. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по извънсъдебен ред да усвоява за себе си съответните части от 

дадената за изпълнението на договора гаранция за: 

1. Обезщетения за вреди, които са причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Неустойки, дължими по силата на настоящия договор. 

XI.  Спорове. 

Чл.67. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават чрез 

преговори. 

Чл.68. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, ще бъдат 

решавани съгласно действащото българско законодателство пред компетентния да разгледа спора 

български съд. 

XII.  Съобщения. 

Чл.69. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни ако са 

направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.70. За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

3. датата на приемането - при изпращане по факс. 

Чл.71. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

гр. Варна     гр. Варна 

бул. „Христо Смирненски“ №1  ул. „Зеленика“ №  25, ет. 5, ап. 15 

Чл.72. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от 

промяната. 

XIII.  Други условия. 

Чл.73. При изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими 

правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 

приложими  колективни  споразумения и/или  разпоредби на международното екологично, социално и 

трудово право, съгласно приложение №10 от ЗОП. Съгласно чл. 115 ЗОП задължението се отнася и до 

ангажираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители.  

Чл.74. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля и/ или да залага правата и задълженията си, 

произтичащи от този договор, на трети лица. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли и/или заложи свое 

право или задължение, произтичащо от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи за 

себе си дадената за изпълнение на договора гаранция.   

Чл.75. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство. 

XIV.  Заключителни разпоредби. 

Чл.76. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по взаимно съгласие на 

страните, изразено в писмена форма, при спазване на изискванията на ЗОП. 

Чл.77. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – по един за 

всяка от страните. 
 При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна 
негова част: 

1. Документи, удостоверяващи че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията за изпълнение на 
договора под формата на застраховка- застрахователна полица №22900100000106, издадена от 
„Застрахователно дружество Евроинс” АД със срок на застрахователното  покритие 62 месеца, считано от 





№ Видове строително-монтажни работи Мярка
Коли-

чество

Ед. цена без 

ДДС в лв.

Стойност без 

ДДС в лв.

I Демонтажни работи

1
Събаряне на тухлена зидария с дебелина 12 см, включително 

фаянс
м2 20 2,09 41,80

2 Събаряне на тухлена зидария с дебелина 25 см м3 3 15,68 47,04

3
Демонтаж на врата с размери 100х200 см от зид с дебелина 12 

см
бр. 26 7,28 189,28

4 Демонтаж на врата с размери 80х200 см от зид с дебелина 12 см бр. 13 10,00 130,00

5
Демонтаж на врата с размери 110х210 см от зид с дебелина 25 

см
бр. 25 10,00 250,00

6
Демонтаж на дървен прозорец с размери 60х40 см от зид с 

дебелина 12 см
бр. 10 7,28 72,80

7
Демонтаж (премахване) на керамична облицовка (теракот) по 

подове
м2 840 1,25 1 050,00

8
Демонтаж (премахване) на керамична облицовка  (фаянс) по 

стени
м2 1 350 1,25 1 687,50

9
Демонтаж на PVC вратопрозорец с размери 700х210 см с врата с 

размери 80х270 см, запазване и монтаж на същите
бр. 1 80,00 80,00

10
Демонтаж на алуминиева врата с размери 200х200 см на източно 

стълбище
бр. 1 16,20 16,20

11
Демонтаж на дървена витрина с размери 290х200 см на работна 

стая
бр. 1 17,24 17,24

12
Демонтаж на алуминиева врата с размери 240х200 см на бивша 

столова
бр. 1 16,20 16,20

13
Демонтаж на алуминиева врата с размери 240х300 см на 

централен вход
бр. 1 21,06 21,06

14
Демонтаж на преградна стена с врата с размер 340х300 см в 

коридор
бр. 1 24,30 24,30

15 Демонтаж на окачен таван, включително метална конструкция м2 120 4,57 548,40

16
Премахване (очукване) на циментова замазка с дебелина до 2 см 

по подове
м2 620 1,80 1 116,00

17 Премахване (очукване) на мозайка м2 84 3,20 268,80

18
Премахване (очукване) на вароциментова мазилка с дебелина 

до 3 см по стени
м2 1 350 1,00 1 350,00

19

Разширяване на отвор в зид от 90х200 см на 120х200 см, за 

монтаж на врата 110х200 см, включително  доставка и монтаж на 

щурц

бр. 23 20,00 460,00

20 Събаряне на съществуващи бетонови плотове и мивки м3 3 110,00 330,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към договор за основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по съдова хирургия на МБАЛ „Света 

Марина“ ЕАД, сключен на 13.02.2017 г. между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Вип Билдингс“ ООД

Част: Архитектурно - строителни работи
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21
Изхвърляне на строителни отпадъци от обекта до депо, 

включително такса депо
м3 150 36,00 5 400,00

22
Доставка, монтаж, демонтаж и разходи за обслужване на хаспел 

на обекта
бр. 1 1 500,00 1 500,00

II Нови СМР

23
Нова зидария от блокове от автоклавен клетъчен бетон с 

дебелина 15 см, вкл. материали
м2 130 29,68 3 858,40

24
Нова зидария от блокове от автоклавен клетъчен бетон с 

дебелина 25 см, вкл. материали
м3 21 166,96 3 506,16

25

Тераколова (или еквивалент) мазилка върху нови стени от 

блокове от автоклавен клетъчен бетон, включително мрежа и 

всички материали
м2 312 6,80 2 121,60

26

Направа на вътрешна изолация по стени от стиропор с дебелина 

4 см, включително мрежа, шпакловка с теракол и всички 

материали
м2 260 15,05 3 913,00

27
Изкърпване на съществуващата вароциментова мазилка, вкл. 

материали
м2 900 5,60 5 040,00

28
Доставка и полагане на фаянс по стени с размери 30х40 см, цвят  

по избор на възложителя, вкл. материали 
м2 650 30,26 19 669,00

29
Доставка и монтаж на външни ъглови лайсни за фаянс с 

дебелина 8 мм
м 285 4,00 1 140,00

30
Доставка и монтаж на обмазна хидроизолация по под и стени в 

мокри помещения
м2 480 11,85 5 688,00

31

Доставка на водоустойчив гипсокартон с дебелина 12 мм и 

обшивка на отоплителни и водопроводни инсталации, вкл. 

материали 
м2 233 22,30 5 195,90

32 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по стени м2 2 300 1,00 2 300,00

33
Доставка и полагане на циментова замазка по подове с дебелина 

от 2 до 5 см
м2 720 11,02 7 934,40

34
Доставка и полагане на теракот с размери 45х45 см по под, цвят 

по избор на възложителя, вкл. материали
м2 650 33,94 22 061,00

35
Доставка и монтаж на первази от теракот  по стени на височина 

10 см, вкл. материали   
м 580 5,12 2 969,60

36
Доставка и полагане на гранитогрес с размери 60х60 см по под в 

коридор, цвят по избор на възложителя, вкл. материали 
м2 120 40,32 4 838,40

37
Доставка и полагане на первази от гранитогрес по стени на 

височина 10 см, вкл. материали 
м 100 5,80 580,00

38 Премахване (стъргане) на латекс и постна боя по стени м2 1 855 0,30 556,50

39 Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени м2 1 855 6,20 11 501,00

40 Доставка и монтаж на алуминиеви лайсни за гипсова шпакловка м 760 2,30 1 748,00

41
Доставка и трикратно боядисване с латекс по стени, цвят по 

избор на възложителя
м2 1 855 4,20 7 791,00

42
Обръщане около нови прозорци и врати с гипсокартон с 

дебелина 12 мм, вкл. материали 
м 403 4,40 1 773,20

Стр. 2 oт 8



43
Изкърпване около врати и прозорци с вароциментова мазилка с 

ширина до 20 см, вкл. материали 
м 830 4,80 3 984,00

44

Доставка и монтаж на растерен PVC таван с размери 60х60 см 

вкл. конструкция, в коридор, болнични стаи, кабинети, мокри 

помещения, цвят по избор на възложителя
м2 895 20,67 18 499,65

45
Доставка и  двукратно боядисване с блажна боя бяла по 

водопроводни и отоплителни тръби
м2 80 6,30 504,00

46

Доставка и монтаж на защитен банд по стени от МДФ или 

ламинат плоскости с ширина 40 см, на височина 60 см  от  готов  

под, цвят по избор на възложителя
м2 80 20,80 1 664,00

47
Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални алуминиеви 

щори, за прозорци, бели, размер от място
м2 150 13,90 2 085,00

48
Доставка и монтаж на МДФ врати с размери 100х200 см  на зид с 

дебелина 25 см, плътни, цвят по избор от възложителя
бр. 14 246,75 3 454,50

49

Доставка и монтаж на МДФ врати с размери 110х200 см на зид с 

дебелина 25 см, плътни, цвят по избор на възложителя (за 

болнични стаи)

бр. 18 262,50 4 725,00

50
Доставка  и монтаж  на алуминиеви врати с размери 100х200 см 

на зид с дебелина 12 см, пълнеж ПДЧ 8 мм, плътни, бели
бр. 2 245,00 490,00

51
Доставка и монтаж на алуминиеви врати с размери 80х200 см на 

зид с дебелина 12 см, пълнеж ПДЧ 8 мм, плътни, бели
бр. 20 220,00 4 400,00

52
Доставка и монтаж на  алуминиева врата с размери 240х300 см, 

2/3 остъклена, бяла, входна
бр. 2 940,00 1 880,00

53

Доставка и монтаж на  алуминиева врата с размери 200х200 см, 

2/3 остъклена, бяла, плъзгаща се двустранно, за източно 

стълбище

бр. 1 1 080,00 1 080,00

I Демонтажни и други работи

54 Демонтаж на смесителни батерии бр. 23 6,16 141,68

55 Демонтаж на мивки със сифони бр. 20 10,23 204,60

56 Демонтаж на тоалетни седала бр. 11 14,31 157,41

57 Демонтаж на подови сифони бр. 13 2,55 33,15

58 Демонтаж на поцинковани тръби 1/2“ м 65 2,04 132,60

59 Демонтаж на PVС тръби Ø50 и Ø100 м 58 2,06 119,48

60 Направа улей в тухлен зид за полагане на ВиК тръби м 220 1,54 338,80

61 Направа улей в бетон за полагане на ВиК тръби м 65 6,99 454,35

II

62 Доставка и монтаж на ППР тръба Ø20, включително фитинги м 310 7,98 2 473,80

63 Доставка и монтаж на ППР тръба Ø25, включително фитинги м 15 9,89 148,35

64
Доставка и монтаж на изолация с дебелина 6 мм за ППР тръба 

Ø20
м 310 2,24 694,40

65
Доставка и монтаж на изолация с дебелина 6 мм за ППР тръба 

Ø25
м 15 2,37 35,55

66 Доставка и монтаж на спирателен кран Ø20 бр. 30 6,98 209,40

67 Доставка и монтаж на пожарна касета бр. 1 172,90 172,90

Изграждане на нова водопроводна инсталация

Част: Водопроводна и канализационна инсталации

Стр. 3 oт 8



68 Укрепване на водопровод м 325 2,03 659,75

69
Изпитване и хлориране на водопроводна инсталация, 

включително  доставка и монтаж  на тапи за изпитанието
м 325 1,21 393,25

III

70
Доставка и монтаж на PVC тръба Ø50, дебелостенна, 

включително фитинги
м 85 8,41 714,85

71
Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, дебелостенна, 

включително фитинги
м 15 13,00 195,00

72
Доставка и монтаж на подов сифон, рогов, метален, гладък, с 

размери 95х95 мм
бр. 20 16,06 321,20

73 Изпробване плътността на връзките на канализацията м 100 0,72 72,00

IV

74
Доставка и монтаж на моноблок цвят бял, включително дъска, 

секретен  кран, гъвкава връзка, гофриран моншон
бр. 19 139,69 2 654,11

75
Доставка и монтаж на бяла фаянсова мивка с размери до 55х45 

см, включително полуконзола
бр. 19 79,17 1 504,23

76 Доставка и монтаж на сифон за мивка, хромникел бр. 20 22,08 441,60

77

Доставка и монтаж на смесителна батерия, седяща, включително 

меки връзки и секретни кранове, модел - одобрен от 

възложителя

бр. 20 38,56 771,20

78
Доставка и монтаж на смесителна батерия, стенна, включително 

и настенка, модел - одобрен от възложителя
бр. 10 39,74 397,40

79
Доставка и монтаж на душ батерия, стенна, включително стойка 

за душ, модел - одобрен от възложителя
бр. 19 52,82 1 003,58

80 Доставка и монтаж на капаци за ревизионни отвори бр. 38 8,48 322,24

I

81

Преработка на етажно ел. табло, включваща подмяна на главни 

прекъсвачи - 3 броя; подмяна на витлови предпазители с 

автоматични; подмяна на редови клеми; преработка комутация

бр. 1 2 050,00 2 050,00

82 Демонтаж  на автоматичен предпазител бр. 60 0,50 30,00

83 Демонтаж на прекъсвачи бр. 6 0,50 3,00

84 Демонтаж на луминисцентно осветително тяло бр. 40 3,00 120,00

85 Демонтаж на осветително тяло с нажежаема жичка бр. 55 2,00 110,00

86 Демонтаж на ключове и контакти бр. 158 1,50 237,00

87 Демонтаж на датчик димно оптичен бр. 40 2,00 80,00

88 Демонтаж кабели, всички видове м 655 0,30 196,50

89 Доставка и монтаж на кабел ПВВ - МБ1, 3х1,5 мм2 м 500 1,83 915,00

90 Доставка и монтаж на кабел ПВВ - МБ1, 3х2,5 мм2 м 500 2,26 1 130,00

91 Доставка и монтаж на кабел ПВВ - МБ1, 3х4 мм2 м 100 2,91 291,00

92 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х1,5 мм2 м 400 1,69 676,00

93 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х2,5 мм2 м 300 2,10 630,00

94 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х4 мм2 м 100 2,84 284,00

95 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х6 мм2 м 50 3,87 193,50

96 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 5х4 мм2 м 50 4,32 216,00

97 Доставка и монтаж на кабел ПВГ (жълто - зелен), 6 мм2 м 250 1,84 460,00

98 Доставка и монтаж на кабел ПВГ (жълто-зелен), 16 мм2 м 60 3,73 223,80

99 Направа улей за полагане на кабели в тухлен и бетонов зид м 350 3,50 1 225,00

Изграждане на нова канализационна инсталация

Обзавеждане на санитарни възли

Част: Електрически инсталации

Вътрешна електрическа инсталация (силова и осветителна)

Стр. 4 oт 8



100

Доставка и монтаж на светодиоден осветителен панел с размери 

60х60 см за вграждане в окачен таван, светлинен поток >=3700 

Lm, светлинен добив >= 100 Lm/W, 230V,  нуетрална светлина 

(4000-5000К)

бр. 130 58,60 7 618,00

101

Доставка и монтаж на светодиоден осветителен панел с размери 

60х60 см за вграждане в окачен таван, светлинен поток >=1500 

Lm, светлинен добив >= 100 Lm/W, 230V, неутрална светлина 

(4000-5000К)

бр. 25 57,20 1 430,00

102

Доставка и монтаж на светодиоден аплик противовлажен за 

мокри помещения, светлинен поток >=1000 Lm, светлинен добив 

>= 100 Lm/W, 230V, неутрална светлина (4000-5000К)

бр. 30 43,75 1 312,50

103 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа бр. 5 127,50 637,50

104 Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло бр. 7 23,75 166,25

105
Доставка и монтаж на лед осветително тяло за стена с ключ , 3W, 

230V, неутрална светлина (4500K), над болнично легло
бр. 40 48,00 1 920,00

106 Доставка и монтаж на обикновен ключ електрически бр. 67 5,70 381,90

107 Доставка и монтаж на  ключ сериен електрически бр. 22 6,20 136,40

108 Доставка и монтаж на  ключ девиаторен електрически бр. 4 6,20 24,80

109 Доставка и монтаж на контакт обикновен (шуко) бр. 44 6,15 270,60

110

Доставка и монтаж на модул, включващ: контакти - 4 бр., 

телефонна розетка - 1 бр., интернет розетка - 1 бр., обща 

фасадна рамка, обща конзолна кутия

бр. 7 34,83 243,81

111
Доставка и монтаж на контакт монофазен, усилен 32А 

(евростандарт)
бр. 4 16,00 64,00

112

Доставка и монтаж на модул, включващ: контакти - 4 бр., 

телефонна розетка - 1 бр., интернет розетка - 1 бр., телевизионна 

розетка - 1 бр., обща фасадна рамка, обща конзолна кутия

бр. 5 43,20 216,00

113

Доставка и монтаж на модул, включващ: контакти - 2 бр., 

телевизионна розетка - 1 бр., обща фасадна рамка, обща 

конзолна кутия

бр. 15 16,20 243,00

114 Доставка и монтаж на контакт троен (шуко) бр. 12 16,04 192,48

115 Доставка и монтаж  на датчик димно оптичен бр. 35 45,60 1 596,00

116
Доставка и монтаж на  разклонителна кутия за скрита инсталация 

с размери 10х10 см
бр. 110 6,36 699,60

117 Доставка и монтаж на конзола за ключове и контакти бр. 162 1,58 255,96

II

118 Доставка и монтаж на кабел UTP, 4х2х0,5 мм2 м 162 1,49 241,38

119 Доставка и монтаж на домофонно табло с един бутон бр. 1 29,50 29,50

120 Доставка и монтаж на домофонна слушалка бр. 1 29,50 29,50

121 Доставка и монтаж на сигнален звънец бр. 1 20,20 20,20

122 Доставка и монтаж на електрическа брава бр. 1 73,75 73,75

123 Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа бр. 1 70,75 70,75

124
Доставка и монтаж на захранващ блок за звънчево-домофонна 

инсталация
бр. 1 109,50 109,50

III

125 Доставка и монтаж на коаксиален кабел РК 75-4-11А м 260 1,24 322,40

Вътрешна телевизионна инсталация

Вътрешна звънчево-домофонна инсталация
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126 Доставка и монтаж на TV розетка бр. 12 6,80 81,60

127 Доставка и монтаж на конзола бр. 12 1,88 22,56

128 Доставка и монтаж на сплитер бр. 15 15,00 225,00

129

Доставка и монтаж на телевизор с плосък екран, с регулируема 

по вертикала стойка за монтаж на стена, с  DVB-T и  DVB-C 

тунери, дистанционно, с бутони за управление на кутията на 

телевизора, диагонал на екрана минимум 30 инча, к-кт с 

усилвател за увеличаване силата на сигнала с параметри: 

честотен обхват 85- 1006 MHz, регулируемо усилване 30 dB, 

регулируем еквалайзер, изходно ниво 98 dBµV, за болнични стаи

бр. 16 453,23 7 251,68

IV

130 Доставка и монтаж на кабел UTP, 4х2х0,5 мм2 м 415 1,38 572,70

131 Доставка и монтаж на TV + интернет розетка бр. 9 18,05 162,45

132 Доставка и монтаж на конзола бр. 9 1,88 16,92

V

133

Доставка и монтаж на сестрински пулт. Представлява 

високоговорящ апарат с клавиатура, дисплей и функционални 

бутони. При активиране на бутон от някоя от болничните стаи, на 

екрана на сестринския пулт да се изписват номерът на стаята и 

леглото, от което е постъпило повикването, както и общия брой 

на постъпилите повиквания. Едновременно с това да се чува 

специфичен звуков сигнал. Всички повиквания да се записват и 

съхраняват в паметта на пулта, по реда на тяхното постъпване.

бр. 1 236,00 236,00

134
Доставка и монтаж на захранващ блок с параметри, в зависимост 

от изискванията на системата
бр. 1 58,20 58,20

135

Доставка и монтаж на бутон - легло. Използва се за изпращане 

на повикване от леглото в стаята до сестринския пулт. 

Задействането на бутона да става с дръпване на въженце, при 

което към сестринския пулт се изпраща повиквателен сигнал. 

Бутонът да има светлинен индикатор. В нормално състояние 

индикаторът да свети в зелено, което да показва, че системата е 

в режим готовност. При задействане на бутона, светлинният 

индикатор да започва да мига в червено, при приемане на 

повикването да свети постоянно в червено, а след това 

устройството да се връща в режим готовност и отново да светва 

в зелено.

бр. 20 36,80 736,00

136

Доставка и монтаж на бутон „ресет“. Монтира се в стаята на 

пациента в близост до вратата и се използва за анулиране на 

повикването от сестрата. Да има въженце за задействане и 

светлинен индикатор, показващ режимите на работа. В 

нормално състояние индикаторът да свети в зелено. При 

задействане на един или повече бутон-легло в дадена стая, 

светлинният индикатор на бутон „ресет“ да започва да мига в 

червено. След приемане на повикването от пулта, бутон „ресет“ 

да се връща в нормално състояние.

бр. 12 38,40 460,80

Вътрешни телефонна и интернет инсталации

Вътрешна сигнално-повиквателна болнична система
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137

Доставка и монтаж на лампа - стая. Монтира се над вратата на 

всяка стая в коридора. Да има светлинен индикатор за 

сигнализация. В нормално състояние лампа - стая да свети в 

зелено. Ако един или повече бутони - легло в стаята бъдат 

задействани, светлинната индикация на лампа - стая да започва 

да мига в червено. При анулиране или приемане на повикването 

от сестрата, устройството да преминава в нормално състояние и 

да свети постоянно в зелено.

бр. 13 32,00 416,00

138 Доставка и монтаж на кабел UTP 4х2х0,5 мм2 м 420 1,38 579,60

139
Доставка и монтаж на вентилатори за санитарни възли с клапа - 

90 м3/h; 15Pa; 30W; 230V
бр. 19 42,00 798,00

140
Доставка и монтаж на пускател за вентилатор (монофазен, 

автоматичен - до 0,2 kW)
бр. 19 12,00 228,00

141 Доставка и монтаж на РVС тръба Ø110 за вентилация м 45 17,80 801,00

142 Доставка и монтаж на РVС коляно Ø110 - 90˚ бр. 15 2,05 30,75

143 Доставка и монтаж на РVС тройник Ø110 бр. 16 3,15 50,40

144
Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 14 глидера и 

височина 500 мм
бр. 18 240,65 4 331,70

145
Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 10 глидера и 

височина 500 мм
бр. 18 178,41 3 211,38

146
Доставка и монтаж на метални стойки за укрепване на 

алуминиеви радиатори към под
бр. 72 11,40 820,80

147
Доставка и монтаж на адаптор 1/2“ към тръба с алуминиева 

вложка Ø20
бр. 36 3,42 123,12

148 Доставка и монтаж на сферичен кран 1/2“, бронзов бр. 36 5,13 184,68

149
Доставка и монтаж на  локален обезвъздушител за отоплително 

тяло 1/2"   
бр. 36 1,14 41,04

150
Доставка и монтаж на тръба с алуминиева вложка Ø20 за 

хоризонтални отклонения   
м 85 1,71 145,35

151 Направа топла проба на отоплителна инсталация бр. 1 250,00 250,00

152 Демонтаж на чугунени радиатори, включително фитинги и тръби бр. 36 10,00 360,00

153 Демонтаж на  тръбна разводка от Ø10 до Ø15 м 30 2,81 84,30

154 Демонтаж на стари кранове и дози бр. 15 2,81 42,15

155
Доставка и монтаж на медна тръба Ø18 х 1 мм с включени 

фитинги, крепеж и припой 
м 36 15,95 574,20

156
Доставка и монтаж на медна тръба Ø15 х 1 мм с включени 

фитинги, крепеж и припой 
м 36 14,55 523,80

157
Доставка и монтаж на медна тръба Ø12 х 1 мм с включени 

фитинги, крепеж и припой 
м 120 13,13 1 575,60

158
Доставка и монтаж на медна тръба Ø10 х 1 мм с включени 

фитинги, крепеж и припой 
м 100 12,25 1 225,00

159
Доставка и монтаж на декоративно покритие на медни тръби 

60х25 мм
м 36 4,74 170,64

Част: Отоплителна инсталация

Част: Медицински газове
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