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ДОГОВОР № 7181 
за възлагане на обществена поръчка за СМР 

 
Днес, 26.02.2018 г., в гр. Варна между: 

 МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. 
„Христо Смирненски“ № 1, тел. 052 302875/6, факс: 052 302874, вписано в Търговския регистър 
към Агенция по вписванията с ЕИК 103562052, представлявано от проф. д-р Валентин 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 на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, наричано за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
и  
 “Планекс” EOOД,  със седалище и адрес на управление:  гр. Варна, ул. „Димитър 
Икономов” № 21, тел.: 052388660, факс: 052388670, електронна поща: office@planex.bg, 
вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 813087785, представлявано 
от Христо Атанасов Димитров, в качеството му на Управител, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“); 
 
на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № Р-80/12.02.2018 
г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Избор 
на изпълнител за промяна предназначение, основен ремонт и реконструкция на помещения, 
находящи се в Блок 3  на кота -3,30 в МБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна, в ПИ с 
идентификатор 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна в „Лаборатория за контрол на 
качеството и синтез на радиофармацевтици“ към Клиника по нуклеарна медицина”, се 
сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително-монтажни 
работи (СМР) по основен ремонт на помещения, находящи в блок 3 на ниското тяло на МБАЛ 
„Света Марина” ЕАД към Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, съгласно 
предмета и обема, посочени в Документацията по горепосочената обществена поръчка, при 
спазване изискванията, посочени в инвестиционните проекти към поръчката, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор.  
Чл. 2.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР в съответствие с Техническата 
спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на членовете на ръководния състав, които ще 
отговарят за изпълнението, съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3 и 4 към този 
Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.  
 
СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 3. Договорът влиза в сила, считано от  датата на подписване на Протокол Образец 2 от 
Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и е със срок на действие до изтичането на гаранционния срок, посочен в 
чл. 6 от настоящия договор (Наредба №3 от 31.07.2003 г.). 
Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на СМР е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата 
на подписването на Протокол Образец 2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. 
(2) Конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности се определят в Линеен график 
за изпълнение на СМР, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие с Техническото предложение 
- Приложение № 2. („График/а/ът“). 
(3) За дата на завършване на СМР се счита датата на двустранно подписан от страните Приемо-
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предавателен протокол. 
Чл. 5. Гаранционният срок на обекта е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на въвеждане 
на обекта в експлоатация - издаване на разрешение за ползване, съгласно чл.20, ал.3 от 
Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти. 
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна 
терапия, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1. 
 
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  
Чл. 7. (1) За извършените СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните 
цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като максималната стойност 
на договора не може да надвишава 537 489,25 лв. (петстотин тридесет и седем хиляди 
четиристотин осемдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, съответно 644 987,10 
лв. (шестстотин четиридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и десет 
стотинки) с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“). 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата сума, посочена в 
предходната алинея. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само реално извършените 
от последния СМР, доказани по реда, посочен в чл. 30-31 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 алинея 1. 
(4) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на СМР, в 
това число за труд, материали, печалба, доставка и всички други фактори, които влияят върху 
образуването на тези цени, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява 
поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   
Чл. 8. (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 подробна количествена сметка за съответното 
изпълнено количество СМР; 

2. протокол за приети без възражения СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, 
извършващо строителен надзор; 

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 в срок до 60 (шестдесет) дни, въз основа на 
следните представени документи: 

1. одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробна количествена сметка за съответното 
изпълнено 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 (Констативен акт - образец 15), подписан от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
лицето, извършващо строителен надзор; 

4. други изискуеми, съгласно действащата нормативна уредба (ако е приложимо); 
5. надлежно издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. 

(4) Сумата от междинните и окончателното плащане не може да надвишава цената 
за изпълнение на договора. 
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(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 лицата, 
извършващи 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. 
Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Банка: „Райфайзенбанк (България)” ЕАД 
BIC: RZBBBGSF 
IBAN: BG10RZBB91551064005114. 
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 
извършени. 
 
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 10. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а 
именно 26 874,46 лв. (двадесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и 
четиридесет и шест стотинки) („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на 
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. Страните се съгласяват, че Сума 
в размер на 18 812,12 лв. (осемнадесет хиляди осемстотин и дванадесет лева и дванадесет 
стотинки), представляваща 70% (седемдесет на сто) от Гаранцията за изпълнение, е 
предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в 
Договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение, съгласно чл.111, ал. 5 
ЗОП. 
Чл. 11 (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN: BG41 STSA 9300 0021 8339 55, BIC: STSABGSF 
при Банка ДСК ЕАД - Варна. 
(2) Гаранцията за изпълнение 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. 5. 
Чл. 12 (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да 
съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор. 
(2) При сключване на договора се представят две отделни банкови гаранции, както следва: 
 1. Банкова гаранция за 30 (тридесет) % със срок на валидност минимум 90 (деветдесет) 
календарни дни, съгласно чл. 4; 
 2. Банкова гаранция за останалите 70 (седемдесет) %, обезпечаващи гаранционното 
поддържане на обекта, със срок на валидност минимум 60 (шестдесет) месеца след датата на 
въвеждане на обекта в експлоатация, считано от датата на сключване на настоящия договор с 
прибавени към тях времето на гаранционния срок, посочен в чл. 5 от настоящия договор. 
(3). В случай че банката, издала банковата гаранция за изпълнение на договора, бъде 
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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. 
(4) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 13. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да обезпечава изпълнението на този Договор чрез 
покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) При сключване на договора се представят две отделни застраховки, както следва: 
 1. Застраховка за 30 (тридесет) % със срок на валидност минимум 90 (деветдесет) 
календарни дни съгласно чл. 4; 
 2. Застраховка за останалите 70 (седемдесет) %, обезпечаващи гаранционното 
поддържане на обекта, със срок на валидност минимум 60 (шестдесет) месеца след датата на 
въвеждане на обекта в експлоатация, считано от датата на сключване на настоящия договор с 
прибавени към тях времето на гаранционния срок, посочен в чл. 5 от настоящия договор. 
(3) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 
обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 10 (десет) дни 
след изтичане на сроковете, посочени в чл. 11, 12, и 13, ако липсват основания за задържането 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от Договора;  
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от 
него лице. 
(3) Гаранцията или съответната част от нея 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. При решаване на 
спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения 
по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която 
съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.  
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи: 
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 10 (десет) дни 
след Датата на влизане в сила на договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това 
основание;  
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато СМР не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и 
разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност. 
Чл. 17. В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по договора от страна 
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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. 
Чл. 18 Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията 
за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси 
обезщетение в по-голям размер. 
Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни 
Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 
или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 
Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 10 от Договора. 
 
Общи условия относно Гаранцията за изпълнение   
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно. 
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора 
е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото 
право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 
 
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 - 9 от договора; 
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.   
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да извирши СМР и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и 
качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
2. да не започва работите по изпълнението на настоящия договор, без да е извършил 
предварителен оглед и съгласуване с упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
3. 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; 
4. да изпълни настоящия договор с грижата на добър търговец, като качеството на 
извършените дейности отговаря на действащите в страната нормативни актове; 
5. да отстранява незабавно за своя сметка всички причинени от него щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и/или на трети лица; 
6. изпълнява дейностите, предмет на договора, при стриктното спазване на чертежите, 
спецификациите и действащите законови изисквания; 
7. да се съобразява с естеството на основния предмет на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не 
създава никакви пречки при осъществяването му; 
8. незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на пропуски, неточности и 
неясноти в чертежите и спецификациите и да поиска съответните инструкции; 
9. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работа, които могат да се отразят неблагоприятно на работата и които водят 
до увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване, и 
да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания 
и/или съдействие за отстраняването им; 
10. да обезпечи сигурността и охраната на строителната площадка и на всички дейности, които 
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се извършват на нея; 
11. 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; 
12. да съхранява материалите до влагането им, в складове на строителната площадка или в 
складове, съобразно изискванията за съхранение; 
13. да не използва материалите за други цели, освен за дейностите, предвидени в договора; 
14. 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. 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; 
15. да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от неговата работа в рамките 
на гаранционните срокове, посочени в чл.5; 
16. да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощения от него представител и да 
спазва указанията му относно качественото и точно изпълнение на работата; 
17. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за извършване на плащанията по 
настоящия договор; 
18. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
19. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 
46 от Договора; 
20. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на СМР 
(членовете на ръководния състав) без предварително писмено съгласие от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   
Чл. 24. 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. 25 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. 26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да отказва изпълнението на задълженията си по настоящия 
договор поради забава за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да изисква и да бъдат извършени СМР в уговорения срок, количество и качество; 
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 
получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи 
на изпълнението; 
3. 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; 
4. 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; 
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Чл. 28. 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. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да приеме изпълнението на СМР, когато отговарят на договореното, по реда и при 
условията на този Договор; 
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този 
Договор; 
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 
извършването на СМР, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 
ограничения съгласно приложимото право; 
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 46 
от Договора; 
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на 
чл. 10-20 от Договора. 
 
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл. 30. Предаването на изпълнението на СМР се документира с протокол за приемане и 
предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
строителен надзор  в четири оригинални екземпляра(„Приемо-предавателен протокол“).  
Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до 
отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. да откаже да приеме изпълнението: при съществени отклонения от договореното; или в 
случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в 
рамките на срока за изпълнение по Договора; или резултатът от изпълнението става 
безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) Окончателното приемане на изпълнението на СМР по този Договор се извършва с 
подписване на протокол за приемане на извършени СМР и окончателно приключване на 
обекта (Констативен акт - образец 15), подписан от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
лицето, извършващо строителен надзор. В случай, че към този момент бъдат констатирани 
недостатъци в изпълнението, те се описват в Приемо-предавателен протокол  и се определя 
подходящ срок за отстраняването им. 
  
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна 
дължи на изправната неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две на сто) от Цената за всеки 
ден забава, но не повече от 5% (пет на сто) от Стойността на Договора. 
Чл. 33. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при 
отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено, без да 
дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на 
услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да 
прекрати договора.  
Чл. 34. (1) При нанасяне на вреда по непредпазливост или некачествено изпълнение на СМР, 
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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, но 
не повече от 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора. 
(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. 35. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора. 
Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез 
задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
това.   
Чл. 37. В случай че възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и 
поддържане на застраховка от лицата по чл. 171, ал. 1 ЗУТ, той може да откаже дължимите 
плащания. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпълнява задължението си, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи 
доказателства, че е отстранил нарушението. 
Чл. 38. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 39. (1) Този Договор се прекратява: 
1. с изтичане на Срока на Договора; 
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване 
на невъзможността и да представи доказателства;  
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 
(2) Договорът може да бъде прекратен 
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по 
искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 40. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението 
е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на СМР в срок до 10 (десет) дни, считано 
от датата на влизане в сила на договора; 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на СМР за повече от 7 (седем) календарни дни; 
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава от работния график с повече от 10 (десет) работни дни; 
4. при неизпълнение на заповеди от упълномощеното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, потвърдени от 
последния; 
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и 
Техническото предложение; 
6. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, послужила като основание 
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за сключването на настоящия договор; 
7. при системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. За целите на 
настоящия договор за системни нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се приемат 3 (три) и повече 
неизпълнени задължения  в рамките на един месец. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е 
станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в 
уговореното време. 
Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи 
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако 
прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП, като в този случай размерът на 
дължимото обезщетение е 1% (едно на сто) от внесената гаранция за изпълнение на договора, 
но не повече от 5000 (пет хиляди) лв. 
Чл. 42. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а) да преустанови извършването на СМР, с изключение на такива дейности, каквито може да 
бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора. 
Чл. 43. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред СМР. 
 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Дефинирани понятия и тълкуване  
Чл. 44. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 
понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила: 
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 
 
Спазване на приложими норми  
Чл. 45. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  да спазва всички приложими 
нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на 
Договора, и в частност, 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 към чл. 115 от ЗОП. 
 
Конфиденциалност  
Чл. 46. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по 
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 
информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, 
техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, 
полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. 
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация 
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, 
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като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от 
която и да е от Страните; 
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; 
или 
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и 
съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора. 
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички негови/нейни поделения, 
контролирани от негофирми и организации, всички неговислужители и наети от него 
физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези 
задължения от страна на такива лица.  
(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила 
и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  
 
Публични изявления 
Чл. 47. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 
разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на СМР, 
предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено 
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 
 
Авторски права 
Чл. 48. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 
сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други 
елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на 
Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали 
на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху 
изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат 
обект на авторско право.  
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи 
възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито 
права са нарушени. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от 
страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят 
основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, 
произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено 
авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на 
трети лица. 
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Прехвърляне на права и задължения 
Чл. 49. 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. 
 
Изменения 
Чл. 50. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията 
на ЗОП. 
 
Непреодолима сила 
Чл. 51. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 
смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила 
ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и 
възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с 
Договора задължения. 
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия 
и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 
другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се 
прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и 
естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и 
невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението. 
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата 
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част 
от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила. 
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила; 
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнение на Договора. 
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 
Нищожност на отделни клаузи 
Чл. 52 В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да 
влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на 
някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 
 
Уведомления 
Чл. 53. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 
електронна поща. 
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” № 1 
Тел.: 052 978366 
Факс: 052 302874 
e-mail: officeub@mail.bg 
Лице за контакт: инж. Светослав Стоянов 
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2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Димитър Икономов” № 21 
Тел.: 052388660 
Факс: 052388670 
e-mail: office@planex.bg 
Лице за контакт: инж. Христо Димитров.  
(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 
3. датата на приемането – при изпращане по факс; 
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и 
други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок 
до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, 
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 
се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в 
съответния регистър. 
 
Приложимо право 
Чл. 54. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство.] 
 
Разрешаване на спорове 
Чл. 55. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 
или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез 
преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния 
български съд. 
 
Екземпляри 
Чл. 56. Този Договор се състои от 13 (тринадесет) страници и е изготвен и подписан в  два 
еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. 
Чл. 57 При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи: 

57.1. Документ, удостоверяващ че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията за 
изпълнение на договора – 2 броя оригинали на банкова гаранция, както следва: 1)Банкова 
гаранция за добро изпълнение с ref. № TFSLGISS004051AS от 21.02.2018 г. за сума в размер на 
8 062,34 лв. (осем хиляди шестдесет и два лева и тридесет и четири стотинки),  издадена от 
„Райфайзенбанк (България)” ЕАД; 2) Банкова гаранция за добро изпълнение с ref. № 
TFSLGISS004049AS от 21.02.2018 г. за сума в размер на 18 812,12 лв. (осемнадесет хиляди 
осемстотин и дванадесет лева и дванадесет стотинки), издадена от „Райфайзенбанк 
(България)” ЕАД; 

57.2. Актуално свидетелство за съдимост на законния представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- 
1 брой (копие); 

57.3. Удостоверение за липса на задължения към Национална агенция за приходите с 





ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 
1. Количествени сметки за СМР  

№  Видове строително-монтажни работи Мярка Коли-
чество 

Част: Архитектурно - строителни работи 
I ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ     
1 Събаряне на тухлена зидария с дебелина 12 см, включително фаянс м2 35 
2 Събаряне на тухлена зидария с дебелина 25 см м3 28 
3. Демонтаж на настилка от балатум м2 25 
4. Демонтаж на врата с размери 80х200 см от зид с дебелина 12 см бр. 4 
5. Демонтаж на врата с размери 100х210 см от зид с дебелина 25 см бр. 4 
6. Демонтаж на врата с размери 160х210 см от зид с дебелина 25 см бр. 1  
7. Демонтаж на прозорец с размери 125х180 см от зид с дебелина 25 см бр. 4 
8. Демонтаж (премахване) на керамична облицовка (теракот) по подове м2 150 
9. Демонтаж (премахване) на керамична облицовка  (фаянс) по стени м2 150 

10. Демонтаж на окачен таван с запазване м2 52 
11. Премахване (очукване) на циментова замазка с дебелина до 2 см по 

подове 
м2 150 

12. Премахване (очукване) на вароциментова мазилка с дебелина до 3 см по 
стени 

м2 150 

13. Демонтаж на въздуховод от поцинкована ламарина влючително изнасяне 
от сграда 

м 30 

14. Демонтаж на гипсокартон от стена м2 16 
15. Изхвърляне на строителни отпадъци от обекта до депо, включително 

такса депо 
м3  150 

II НОВИ СМР     
16. Доставка и монтаж на стоманени греди I-PE 180 мм, включително планки 

10х75х100- 80бр, планки 10х200х100 -40бр 
кг. 1242 

17. Доставка и монтаж на стоманени греди I-PE 140 мм, включително планки 
10х75х100- 16бр, планки 10х200х100 -8бр 

кг. 143 

18. Доставка и монтаж на стоманени греди L 100х10мм, включително планки 
10х100х100 -56бр,планки 8х100х100 -28бр, 

кг. 393 

19. Доставка и монтаж на дребни стоманени крепежни елементи, по проект бр. 216 
20. Нова зидария от блокове от автоклавен клетъчен бетон с дебелина 15 см, 

вкл. материали 
м2 11 

21. Нова зидария от блокове от автоклавен клетъчен бетон с дебелина 25 см, 
вкл. материали 

м3 21 

22. Монтаж на оловни листове върху стени от 0,5мм, 1мм, 2мм, 3мм, 4мм, 
5мм върху шперплат включително доставка и изработка на метална 
конструкция, без стойността на оловото 

м2 140 

23. Направа на предстенна обшивка от гипскартон на конструкция, 
включително материали 

м2 445 

24. Тераколова (или еквивалент) мазилка върху нови стени от блокове от 
автоклавен клетъчен бетон, включително мрежа и всички материали 

м2 65 

25. Изкърпване на съществуващата вароциментова мазилка, вкл. материали м2 150 
26. Доставка и полагане на фаянс по стени с размери 25х40 см, цвят по избор 

на възложителя, вкл. Материали / лаборатории, санитарен пропусник / 
м2 350 

27. Доставка и монтаж на външни ъглови лайсни за фаянс с дебелина 8 мм м2 95 
28. Доставка на водоустойчив гипсокартон с дебелина 12 мм и обшивка на 

отоплителни и водопроводни инсталации, вкл. материали  
м2 30 

29. Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по стени м2 800 



30. Доставка и полагане на циментова замазка по подове с дебелина от 2 до 
5 см 

м2 250 

31. Доставка и полагане на гранитогрес с размери 45х45 см по под, цвят по 
избор на възложителя, вкл. материали 

м2 250 

32. Доставка и монтаж на первази от гранитогрес по стени на височина 7 см, 
вкл. материали   

м 125 

33. Доставка и монтаж на ПВЦ настилка на под, цвят по избор от 
възложителя, за лаборатории 

м2 80 

34. Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени  м2 800 
35. Доставка и монтаж на алуминиеви лайсни за гипсова шпакловка м 43 
36. Доставка и трикратно боядисване с латекс по стени, цвят по избор на 

възложителя 
м2 1300 

37. Обръщане около нови прозорци и врати с гипсокартон с дебелина 12 мм, 
вкл. материали  

м 300 

38. Изкърпване около врати и прозорци с вароциментова мазилка с ширина 
до 20 см, вкл. материали  

м 45 

39. Доставка и монтаж на растерен PVC таван с размери 60х60 см вкл. 
конструкция, в коридор, лаборатории, санитарен пропусник, чакални, 
цвят по избор на възложителя 

м2 165 

40. Доставка и  двукратно боядисване с блажна боя бяла по водопроводни и 
отоплителни тръби 

м2 30 

41. 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 50 

42. Доставка и монтаж на прозорец – гише с размери 30х30 см  на зид с 
дебелина 25 см,  цвят по избор от възложителя 

бр. 1 

43. Доставка и монтаж на прозорец – гише с размери 30х30 см  на зид с 
дебелина 12 см, цвят по избор от възложителя 

бр. 2 

44. Доставка и монтаж на МДФ врати с размери 100х210 см  на зид с 
дебелина 25 см, плътни, цвят по избор от възложителя, включително 
секретна брава 

бр. 3 

45. Доставка и монтаж на МДФ врати с размери 100х210 см  на зид с 
дебелина 25 см, плътни, цвят по избор от възложителя, с оловна защита 
от 0,5 мм,  включително секретна брава 

бр. 4 

46. Доставка и монтаж на метални врати с размери 120х250 см  на зид с 
дебелина 25 см, плътни, цвят по избор от възложителя,  включително 
секретна брава 

бр. 2 

47. Доставка и монтаж на МДФ врати с размери 90х210 см  на зид с дебелина 
25 см, плътни, цвят по избор от възложителя,  включително секретна 
брава 

бр. 2 

48. Доставка и монтаж на МДФ врати с размери 100х210 см  на зид с 
дебелина 12 см, плътни, цвят по избор от възложителя,  включително 
секретна брава 

бр. 1 

19. Доставка  и монтаж  на алуминиева плъзгаща врата с размери 90х200 см 
на зид с дебелина 25 см, пълнеж ПДЧ 8 мм, плътни, бели 

бр. 1 

50. Доставка и монтаж на МДФ врати с размери 70х210 см на зид с дебелина 
25 см, плътни, цвят по избор на възложителя (за шлюз ),  включително 
секретна брава 

бр. 2 

51. Доставка и монтаж на МДФ врата с размери 140х210 см, цвят по избор на 
възложителя, с прозорец размер 40/40см, с оловна защита 9мм,  
включително секретна брава 

бр. 1 



52. Доставка и монтаж на пожароустойчива врата с пожароустойчивост 90 
мин, с размери 100х210 см, включително секретна брава 

бр. 2 

53. Доставка  и полагане на контактен грунд по стени и под м2 150 
54. Доставка и монтаж на фаянсови плочи по первази и около врати м 7 
55. Направа на външна изолация по стени от ЕPS с дебелина 4 см, 

включително мрежа, шпакловка с теракол и всички материали 
м2 10 

56. Доставка и полагане на грунд преди минерална мазилка м2 10 
57. Външна минерална мазилка по фасада м2 10 
58. Обръщане около фасадна дограма с XPS 2 см. м 5 
59. Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа м 5 
60. Нова ВЦ мазилка м2 150 
61. Направа на отвори в зидове, включително доставка и монтаж на щурц 

над врати 
бр. 7 

62. Доставка и монтаж на преходна лайсна при смяна на настилки м 15 
63. Изработка на праг от теракотни плочи при врата санитарен пропусник бр. 2 
64. Доставка и монтаж на стопер за врата бр. 19 

Част: Водопроводна и канализационна инсталации 

I ДЕМОНТАЖ И ДРУГИ РАБОТИ     
1. Демонтаж на смесителни батерии бр. 8 
2. Демонтаж на мивки със сифони бр. 4 
3. Демонтаж на тоалетни седала бр. 4 
4. Демонтаж на подови сифони бр. 8 
5. Демонтаж на поцинковани тръби 1/2“ м 20 
6. Демонтаж на PVС тръби Ø50 и Ø100 м 10 
7. Направа улей в тухлен зид за полагане на ВиК тръби м. 30 
8. Направа улей в бетон за полагане на ВиК тръби м. 30 
II ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ 
9. Доставка и монтаж на ППР тръба Ø20, включително фитинги и изолация м. 30 

10. Доставка и монтаж на оловна защита за ППР тръба Ø20 м. 30 
11. Доставка и монтаж на спирателен кран Ø20 бр. 10 
12. Доставка и монтаж на пожарна касета бр. 1 
13. Скоби за укрепване на водопровод бр. 10 
14. Изпитване и хлориране на водопроводна инсталация, включително 

доставка и монтаж на тапи за изпитанието 
м 325 

III ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ 
15. Доставка и монтаж на PVC тръба Ø50, дебелостенна, включително 

фитинги 
м 20 

16. Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, дебелостенна, включително 
фитинги 

м 40 

17. Оловна обшивка по тръби Ø50 и Ø110 м 60 
18. Доставка и монтаж на подов сифон, рогов, метален, гладък, с размери 

95х95 мм, включително оловна обшивка 
бр. 1 

19. PVC разклонител при включване към хоризонтална мрежа бр. 5 
20. Укрепване на окачена канализация PCV Ø110 м 40 
21. Изпробване плътността на връзките на канализацията м 100 
IV ОБЗАВЕЖДАНЕ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ   
22. Доставка и монтаж на бяла фаянсова мивка с малък формат, включително 

полуконзола 
бр. 3 

23. Доставка и монтаж на сифон за мивка, хромникел бр. 5 
24. Доставка и монтаж на смесителна батерия, стенна, включително и 

бр. 5 



настенка, модел - одобрен от възложителя 
25. Доставка и монтаж на душ батерия, стенна, включително стойка за душ, 

модел - одобрен от възложителя 
бр. 1 

26. Доставка и монтаж на капаци за ревизионни отвори бр. 6 
27. Доставка и монтаж на удължител усилен мес.хром 1/2"х20 бр. 8 

Част: Електрически инсталации 
I ВЪТРЕШНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ (СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА) 

1. Демонтаж на луминисцентно осветително тяло бр. 15 
2. Демонтаж на осветително тяло с нажежаема жичка бр. 10 
3. Демонтаж на ключове и контакти бр. 60 
4. Демонтаж на датчик димно оптичен бр. 4 
5. Демонтаж кабели, всички видове м. 30 
6. Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х1,0 мм2 м 500 
7. Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х1,5 мм2 м 200 
8. Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х2,5 мм2 м 300 
9. Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х4 мм2 м 120 

10. Доставка и монтаж на кабел СВТ,5х1.5 мм2 м 130 
11. Доставка и монтаж на кабел СВТ,5х2.5 мм2 м 320 
12. Доставка и монтаж на кабел СВТ, 5х4 мм2 м 30 
13. Доставка и монтаж на кабел СВТ, 5х10мм2 м 80 
14. Доставка и монтаж на кабел СВТ, 5х16мм2 м 40 
15. Доставка и монтаж на кабел СВТ,4х50 мм2 м 50 
16. Доставка и монтаж на кабел СВТ, 5х95мм2 м 9 
17. Доставка и монтаж на кабел СВТ-с,3х¹.5 мм2 м 50 
18. Доставка и монтаж на кабел СВТ-с,5х¹.5 мм2 м 50 
19. Доставка и монтаж на кабел СВТ-с,5х4 мм2 м 50 
20. Доставка и монтаж на кабел СВТ-с,5х6 мм2 м 60 
21. Доставка и монтаж на кабел СВТ-с,5х10 мм2 м 60 
22. Доставка и монтаж на кабел ПВГ (жълто-зелен), 16 мм2 м 10 
23. Доставка и монтаж на кабел ПВГ (жълто-зелен),4 мм2 м 100 
24. Доставка и монтаж на светодиоден осветителен панел с размери 60х30 

см за вграждане в окачен таван, светлинен поток >=1500 Lm, светлинен 
добив >= 100 Lm/W, 230V, неутрална светлина (4000-5000К) 

бр. 30 

25. Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло бр. 2 
26. Доставка и монтаж на обикновен ключ електрически бр. 5 
27. Доставка и монтаж на  ключ сериен електрически бр. 3 
29. Доставка и монтаж на  ключ девиаторен електрически бр. 4 
29. Доставка и монтаж на контакт обикновен (шуко) бр. 15 
30. Доставка и монтаж на контакт обикновен (шуко) за монтаж в ПВЦ канал бр. 25 
31. Доставка и монтаж  на датчик за движение бр. 6 
32. Доставка и монтаж на  разклонителна кутия за открита инсталация с 

размери 10х10 см 
бр. 45 

33. Доставка и монтаж на конзола за ключове и контакти бр. 33 
34. Доставка и монтаж на кабелен канал до 100/100, с възможност за 

монтиране на контакти 
м. 8 

35. Метална скара без капак  400х50 mm м. 20 
36. Метална скара без капак 200х50 mm м. 20 
37. Кабел EIB/KNX 2x2x0.8 м. 20 
38. Кабел LiYCY 1x2x1 м. 150 
39. Кабел LiYCY 2x2x1 м. 250 



40. Кабел FTP 4x2x0.5 cat.6 м. 20 
41. Контактен панел RJ45 + RJ11 бр. 2 
42. Разпределително табло РТ-2 по схема  бр. 1 
43. Разпределително табло ГРТ- Нуклеар. бр. 1 
44. Разпределително табло ОВК- Нуклеар. бр. 1 
45. Доставка и монтаж на коаксиален кабел РК 75-4-11А м. 60 
46. Доставка и монтаж на TV розетка бр. 5 
47. Доставка и монтаж на телевизор с плосък екран, с регулируема по 

вертикала и хоризонтала стойка за монтаж на стена, с  DVB-Tи DVB-
Cтунери, с USB , дистанционно, с бутони за управление на кутията на 
телевизора, диагонал на екрана минимум 32 инча, за чакални 

бр. 5 

48. Доставка и монтаж на пожароизвестител  FD 8030 включително основа бр. 13 
49. Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител  FD 8030 включително 

основа 
бр. 2 

50. Доставка и монтаж на светлинен сигнализатор RU31 бр. 10 
51. Доставка и монтаж на реле  RU бр. 1 
52. Доставка и монтаж на кабел трудногорим за пожароизвестяване 2Х0,5м2 м. 200 
53. Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ф13 м. 300 

Част Контролно-измервателни прибори и автоматика 
I Табла 

1. Доставка и монтаж на UPS, 1000VA бр. 1 
*2. Доставка и монтаж на честотен регулатор 2.2kW, 400V, 3ph, MODBUS бр. 2 
*3. Доставка и монтаж на честотен регулатор 3kW, 400V, 3ph, MODBUS бр. 1 
*4. Доставка и монтаж на честотен регулатор 4kW, 400V, 3ph, MODBUS бр. 1 
*5. Доставка и монтаж на трансмитер dP 0-2000Pa, MODBUS 

- 1 вход dP - разходомер 
- 1 вход dP 
- 2 AI - универсални 
- захранване 24VAC/DC 

бр. 4 

*6. Доставка и монтаж на трансмитер dP 0-2000Pa, MODBUS 
- 2 вход dP 
- 2 AI - универсални 
- захранване 24VAC/DC 

бр. 9 

7. Доставка и монтаж на сонда за разходомер за въздуховод  бр. 1 
8. Доставка и монтаж на сонда за разходомер за въздуховод  бр. 1 
9. Доставка и монтаж на сонда за разходомер за въздуховод  бр. 1 

10. Доставка и монтаж на сонда за разходомер за въздуховод  бр. 1 
11. Доставка и монтаж на пресостат 30…300Pa, 1CO бр. 6 
12. Доставка и монтаж на шлаух ф4мм м. 100 
13. Доставка и монтаж на температурен датчик с кабел Pt1000 бр. 16 
14. Доставка и монтаж на температурен датчик за вода 0-100°С бр. 4 
15. Доставка и монтаж на датчик за налягане на вода 0-10bar, 0-10V бр. 2 
16. Доставка и монтаж на магнитна брава 300kg, 24VDC, контакт 1CO бр. 2 
17. Доставка и монтаж на клапа регулираща (различни размери) с 

електрическа задвижка 5Nm, 24VAC/DC KNX  (на база BELIMO LM24A KNX) 
бр. 18 

18. Доставка и монтаж на регулиращ вентил (различни размери) с 
електрическа задвижка  
24V AC/DC, 0-10V 

бр. 10 

19. Доставка и монтаж на регулиращ вентил (различни размери) с 
електрическа задвижка  

бр. 4 



24V AC/DC, KNX 
*20. Доставка и монтаж на контролер KNX с WEB Server 

IP control center N152 
бр. 1 

21. Доставка и монтаж на дисплей HMI цветен 
UP 588/23, AC/DC 24 V 
с рамка за табло 

бр. 1 

22. Доставка и монтаж на модул 16 DО N 567/22  
16x AC 230V / 10A 

бр. 4 

23. Доставка и монтаж на модул 16 DI (16 x potential-free contacts)  N 262E11 бр. 1 
24. Доставка и монтаж на захранващ блок KNX DC 29 V, 640 mA with additional 

unchoked output, N 125/22  
бр. 1 

25. Доставка и монтаж на захранващ блок AC 24 V, 160W  бр. 1 
26. Доставка и монтаж на захранващ блок DC 24 V, 5A бр. 1 

*27. Доставка и монтаж на модул 4 AO 0-10V бр. 1 
*28. Доставка и монтаж на модул KNX <--> MODBUS бр. 1 
*29. Доставка и монтаж на модул KNX <--> USB N 148/12 бр. 1 

30. Доставка и монтаж на стаен термостат RDG160KN бр. 5 
31. Доставка и монтаж на ключ 1 бутон + LED KNX UP 116/21 бр. 4 
32. Доставка и монтаж на модул 2DI/2DO KNX 

UP 562/31 Switch actuator, 2 x AC 230 V, 6 A; 2 x binary input 
бр. 1 

33. Доставка и монтаж на конектор за KNX червен/черен бр. 20 
34. Доставка и монтаж на конектор за KNX жълт/бял бр. 20 
35. Доставка и монтаж на авариен бутон тип "гъба", 2NC бр. 5 
36. Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация , комплект с монтажна и 

декоративна рамки и конзола 
бр. 4 

37. Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø 23мм м. 50 
38. Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø 16мм м. 150 
39. Доставка и монтаж на кабелна скара, перфорирана 100/60мм м. 40 
40. Доставка и монтаж на ъглов елемент за кабелни скари 90⁰, 100/60мм бр. 6 
41. Доставка и монтаж на съединителни елементи - прави бр. 50 
42. Доставка и монтаж на съединителни елементи - ъглови бр. 10 
43. Доставка и монтаж на съединителни елементи - шарнирен бр. 10 
44. Доставка и монтаж на ТР-конзола за стени и тавани (C образна) 245мм, 

включително крепежни елементи 
бр. 20 

45. Анкери, дюбели, скоби за тръби и др. крепежи к-кт 1 
46. Доставка и монтаж на разклонителна кутия 167/167/78mm за открит 

монтаж  
бр. 20 

47. Монтажни, крепежни елементи и аксесоари к-кт 1 
*48. Софтуер за BMS бр. 1 

49. Програмиране на BMS бр. 1 
50. Наладка и пуск на системата бр. 1 

Част: Отоплителна инсталация 
I НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ - ЛАБОРАТОРНА ЗОНА - Н.1 

*1. Доставка и монтаж на модулна климатична камера  (стандартно 
изпълнение за вътрешен монтаж), включваща: пластинчат рекуперативен 
топлообменник с байпас; центробежни вентилатори с инверторни 
двигатели; филтър клас G4 (на входа) на нагнетателната страна и клас G4 
(на входа) на смукателната страна; предварителен (предпазен) 
топлообменник "вода-въздух"; подвижни жалузийни решетки; меки 
връзки; вибропоглъщащи тампони; с параметри на нагнетяване:  ел. 

бр. 1 



мощност Qел=3kW; U=380V  - зимен режим V=2000m3/h, Pst.ext.=800Pa;  - 
летен режим V=4000m3/h, Pst.ext.=800Pa и параметри на изсмукване: ел. 
мощност Qел=4kW; U=380V  - зимен режим V=2220m3/h, Pst.ext.=1500Pa;  
- летен режим V=4220m3/h, Pst.ext.=1500Pa, комплект с 4бр. щуцери 
Ø4мм за измерване на налягане (х2 към всеки филтър) 

2. Доставка и монтаж на клапа огнепреградна 700x250 (EI 120 и затваряне 
при 72°C) 

бр. 1 

3. Доставка и монтаж на клапа огнепреградна 200x200 (EI 120 и затваряне 
при 72°C) 

бр. 1 

4. Доставка и монтаж на клапа огнепреградна 200x200 (EI 120 и затваряне 
при 72°C) 

бр. 2 

5. Доставка и монтаж на клапа огнепреградна 300x200 (EI 120 и затваряне 
при 72°C) 

бр. 1 

6. Доставка и монтаж на клапа огнепреградна 300x300 (EI 120 и затваряне 
при 72°C) 

бр. 1 

7. Доставка и монтаж на клапа огнепреградна 400x300 (EI 120 и затваряне 
при 72°C) 

бр. 1 

*8. Доставка и монтаж на топлообменник "вода-въздух" 500х300-8редов, 
монтиран в топлоизолирана кутия с кондензна тава 

бр. 1 

*9. Доставка и монтаж на топлообменник "вода-въздух" 400х200-8редов, 
монтиран в топлоизолирана кутия с кондензна тава 

бр. 1 

*10. Доставка и монтаж на топлообменник "вода-въздух" 700х400-6редов, 
монтиран в топлоизолирана кутия с кондензна тава 

бр. 1 

11. Доставка и монтаж на клапа възвратна 200х200 бр. 2 
12. Доставка и монтаж на клапа възвратна 300х200 бр. 1 
13. Доставка и монтаж на клапа възвратна 300х300 бр. 1 
14. Доставка и монтаж на филтър джобен с твърди джобове 595х287, 

L=292mm, клас F7, монтиран в топлоизолирана кутия от поцинкована 
ламарина с ревизия, комплект с 2бр. щуцери Ø4мм за измерване на 
налягане 

бр. 4 

15. Доставка и монтаж на филтър джобен с твърди джобове 595х287, 
L=292mm, клас F9, монтиран в топлоизолирана кутия от поцинкована 
ламарина с ревизия, комплект с 2бр. щуцери Ø4мм за измерване на 
налягане 

бр. 4 

16. Доставка и монтаж на решетка вентилационна таванна 400х400 с кутия и 
регулираща клапа с електрическа задвижка 5Nm, 24VAC/DC KNX (на база 
BELIMO LM24A KNX) 

бр. 2 

17. Доставка и монтаж на решетка вентилационна таванна 600х600 с кутия и 
регулираща клапа с електрическа задвижка 5Nm, 24VAC/DC KNX (на база 
BELIMO LM24A KNX) 

бр. 1 

18. Доставка и монтаж на решетка вентилационна таванна трипосочна 
545х545 с кутия      и регулираща клапа с електрическа задвижка 5Nm, 
24VAC/DC KNX (на база BELIMO LM24A KNX) 

бр. 3 

19. Доставка и монтаж на решетка вентилационна таванна двупосочна 
545х545 с кутия      и регулираща клапа с електрическа задвижка 5Nm, 
24VAC/DC KNX (на база BELIMO LM24A KNX) 

бр. 1 

20. Доставка и монтаж на решетка вентилационна конусна нагнетателна 
Ø100 

бр. 1 

21. Доставка и монтаж на решетка вентилационна конусна нагнетателна 
Ø125 

бр. 2 

22. Доставка и монтаж на клапа възвратна Ø100 бр. 1 



23. Доставка и монтаж на клапа възвратна Ø125 бр. 1 
24. Доставка и монтаж на клапа регулираща Ø160 с електрическа задвижка бр. 1 
25. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен м2 106,20 
26. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина тип "SPIRO" 

Ø100 
м.л. 5,7 

27. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø100 

бр. 6 

28. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина тип "SPIRO" 
Ø125 

м.л. 2,00 

29. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø125 

бр. 4 

30. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина тип "SPIRO" 
Ø160 

м.л. 0,8 

31. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø160 

бр. 4 

32. Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 
50мм каширана с алуминиево фолио 

м2 140,5 

33. Доставка и монтаж на гъвкав алуминиев въздуховод Ø100 - 
топлоизолиран 

м.л. 1,6 

34. Доставка и монтаж на гъвкав алуминиев въздуховод Ø125 - 
топлоизолиран 

м.л. 1,5 

35. Доставка и монтаж на гъвкав алуминиев въздуховод Ø200 - 
топлоизолиран 

м.л. 3,9 

36. Доставка и монтаж на гъвкав алуминиев въздуховод Ø250 - 
топлоизолиран 

м.л. 17,8 

37. Единични изпитания на вентилационна инсталация бр. 1 
38. Наладка на вентилационна инсталация бр. 1 
39. Крепежни елементи и консумативи к-кт 1 
II СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ - ЛАБОРАТОРНА ЗОНА - С.1 

*1. Доставка и монтаж на филтърна кутия, комплект с предварителна 
филтърна касета с V-образен филтър 600х600 с клас G4 и филтърна касета 
с активен въглен 610х610х298мм, приложима за работа с радиоактивни 
вещества (на база SAGICOFIM CARBOFILT SAF 5 / P3.0), комплект с 4бр. 
щуцери Ø4мм за измерване на налягане (х2 към всеки филтър) 

бр. 4 

2. Доставка и монтаж на клапа огнепреградна 600x350 (EI 120 и затваряне 
при 72°C) 

бр. 1 

3. Доставка и монтаж на клапа огнепреградна 600x250 (EI 120 и затваряне 
при 72°C) 

бр. 1 

4. Доставка и монтаж на решетка вентилационна перфорирана 600х600 с 
кутия, регулираща клапа с електрическа задвижка 5Nm, 24VAC/DC KNX 
(на база BELIMO LM24A KNX) и възвратна клапа 

бр. 3 

5. Доставка и монтаж на решетка вентилационна перфорирана 600х600 с 
кутия и регулираща клапа с електрическа задвижка 5Nm, 24VAC/DC KNX 
(на база BELIMO LM24A KNX) 

бр. 3 

6. Доставка и монтаж на решетка вентилационна конусна смукателна Ø100 бр. 1 
7. Доставка и монтаж на решетка вентилационна конусна смукателна Ø160 бр. 2 
8. Доставка и монтаж на клапа възвратна Ø100 бр. 1 
9. Доставка и монтаж на клапа възвратна Ø160 бр. 1 

*10. Доставка и монтаж на клапа регулираща Ø160 с електрическа задвижка 
5Nm, 24VAC/DC KNX (на база BELIMO LM24A KNX) 

бр. 1 

11. Доставка и монтаж на клапа възвратна 300х300 бр. 1 



12. Доставка и монтаж на шапка вентилационна 400х400 бр. 1 
13. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен м2 140,9 
14. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина тип "SPIRO" 

Ø100 
м.л. 11,3 

15. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø100 

бр. 10 

16. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина тип "SPIRO" 
Ø160 

м.л. 9,8 

17. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø160 

бр. 11 

18. Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 
50мм каширана с алуминиево фолио 

м2 154,2 

19. Единични изпитания на вентилационна инсталация бр. 1 
20. Наладка на вентилационна инсталация бр. 1 
21. Крепежни елементи и консумативи к-кт 1 
III МЕСТНА ВЕНТИЛАЦИЯ – ЛАБОРАТОРНА КАМИНА 

 МЕСТНА СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЛАБОРАТОРНА КАМИНА - С.4 

1. Доставка и монтаж на клапа регулираща 250х250 бр. 1 
2. Доставка и монтаж на клапа възвратна 250х250 бр. 1 
3. Доставка и монтаж на шапка вентилационна 250х250 бр. 1 
4. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен м2 14,4 
5. Единични изпитания на вентилационна инсталация бр. 1 
6. Наладка на вентилационна инсталация бр. 1 
7. Крепежни елементи и консумативи к-кт 1 
IV КОМПЕНСИРАЩА НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ - ЛАБОРАТОРНА КАМИНА - Н.4 
1. Доставка и монтаж на решетка мрежеста 600х350 с козирка за пресен 

въздух 
бр. 1 

2. Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка 600х350 бр. 1 
*3. Доставка и монтаж на въздухоподаващ блок за външен монтаж с вграден 

вентилатор и филтър с клас G4, с параметри: 1100m3/h; 450Pa (своб. 
напор); Qел=550W; U=220V; (на база ТАНГРА VB-3), комплект с меки 
връзки и 2бр. щуцери Ø4мм за измерване на налягане към филтъра 

бр. 1 

*4. Доставка и монтаж на нагревател електрически канален 500х250; 
Qел=12kW; U=380V 
(6секции х 2kW монофазно и термозащита NC) 

бр. 1 

5. Доставка и монтаж на клапа възвратна 250х250 бр. 1 
*6. Доставка и монтаж на вътрешно тяло за канален монтаж на инверторна 

термопомпена моносплит система с номинални параметри: 1100m3/h; 
140Pa; Qел.=200W; 220V; 31dB(A) Qохл.=5,7kW; Qот.=7,0kW; (на база 
DAIKIN FBQ60D), комплект с меки връзки и жично дистанционно 
управление (на база DAIKIN BRC1D52) 

бр. 1 

7. Доставка и монтаж на външно тяло на инверторна термопомпена 
моносплит система с номинални параметри: Qохл.=6,0kW; Qот.=7,0kW; 
Qел.=3,1kW; U=220V, с възможност за работа на отопление и охлаждане 
при tвн до -15°C (на база DAIKIN RXS60L) 

бр. 1 

8. Доставка и монтаж на тръбен пакет за инверторна термопомпена 
моносплит система 

м.л. 11,10 

9. Доставка и монтаж на филтър джобен с твърди джобове 595х287, 
L=292mm, клас F7, монтиран в топлоизолирана кутия от поцинкована 
ламарина с ревизия, комплект с 2бр. щуцери Ø4мм за измерване на 

бр. 1 



налягане 
10. Доставка и монтаж на филтър джобен с твърди джобове 595х287, 

L=292mm, клас F9, монтиран в топлоизолирана кутия от поцинкована 
ламарина с ревизия, комплект с 2бр. щуцери Ø4мм за измерване на 
налягане 

бр. 1 

11. Доставка и монтаж на решетка вентилационна таванна 600х600 с кутия и 
регулираща клапа 

бр. 
1 

12. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен м2 15 
13. Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 

50мм каширана с алуминиево фолио 
м2 29,8 

14- Доставка и монтаж на обшивка за въздуховоди м2 23,6 
15. Доставка и монтаж на гъвкав алуминиев въздуховод Ø315 – 

топлоизолиран 
м.л. 3,20 

16. Единични изпитания на вентилационна инсталация бр. 1 
17. Наладка на вентилационна инсталация бр. 1 
18. Крепежни елементи и консумативи к-кт 1 
V МЕСТНА СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ АПАРАТ ЗА СИНТЕЗ - С.6 

*1. Доставка и монтаж на вентилатор канален нискошумов (Ø125) 
влагозащитен, с параметри: 30m3/h; 120Pa; Qел=100W; U=220V; 20dB(A); 
(на база Soler&Palau TD-350/125 SILENT) 

бр. 1 

2. Доставка и монтаж на мека връзка Ø100 бр. 2 
3. Доставка и монтаж на клапа възвратна Ø100 бр. 1 
4. Доставка и монтаж на клапа регулираща Ø100 бр. 1 
5. Доставка и монтаж на шапка вентилационна Ø100 бр. 1 
6. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина тип "SPIRO" 

Ø100 
м.л 21,5 

7. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø100 

бр. 17 

8. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø125 

бр. 2 

9. Доставка и монтаж на гъвкав алуминиев въздуховод Ø100 - неизолиран м.л. 1,5 
10. Единични изпитания на вентилационна инсталация бр. 1 
11. Наладка на вентилационна инсталация бр. 1 
12. Крепежни елементи и консумативи к-кт 1 
VI МЕСТНА СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ АПАРАТ ЗА ДОЗИРАНЕ - С.7 
*1. Доставка и монтаж на вентилатор канален нискошумов (Ø160) 

влагозащитен, с параметри: 150m3/h; 200Pa; Qел=150W; U=220V; 22dB(A); 
(на база Soler&Palau TD-500/160 SILENT) 

бр. 1 

2. Доставка и монтаж на мека връзка Ø125 бр. 2 
3. Доставка и монтаж на клапа възвратна Ø125 бр. 2 
4. Доставка и монтаж на клапа регулираща Ø125 бр. 1 
5. Доставка и монтаж на шапка вентилационна Ø125 бр. 1 
6. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина тип "SPIRO" 

Ø125 
м.л. 20,6 

7. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø125 

бр. 18 

8. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø160 

бр. 2 

9. Доставка и монтаж на гъвкав алуминиев въздуховод Ø125 - неизолиран м.л. 1,5 
10. Единични изпитания на вентилационна инсталация бр. 1 



11. Наладка на вентилационна инсталация бр. 1 
12. Крепежни елементи и консумативи к-кт 1 
VII АВАРИЙНА СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ - С.5 
*1. Доставка и монтаж на вентилатор центробежен с едностранно 

засмукване, в звукоизолиращ бокс за външен монтаж, с параметри: 
1450m3/h; 1000Pa (своб. напор); Qел.=1100W; U=380V, комплект с меки 
връзки 

бр. 1 

2. Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка 600х600 бр. 1 
3. Доставка и монтаж на филтър касетъчен V-образен 600х600 с клас G4 бр. 1 

*4. Доставка и монтаж на филтърна кутия, комплект с предварителна 
филтърна касета с V-образен филтър 600х600 с клас G4 и филтърна касета 
с активен въглен 610х610х298мм, приложима за работа с радиоактивни 
вещества (на база SAGICOFIM CARBOFILT SAF 5 / P3.0) 

бр. 1 

5. Доставка и монтаж на клапа възвратна 300х250 бр. 1 
6. Доставка и монтаж на шапка вентилационна 300х250 бр. 1 
7. Доставка и монтаж на решетка вентилационна конусна смукателна Ø100 бр. 4 
8. Доставка и монтаж на решетка вентилационна конусна смукателна Ø125 бр. 2 
9. Доставка и монтаж на решетка вентилационна конусна смукателна Ø160 бр. 6 

10. Доставка и монтаж на клапа възвратна Ø100 бр. 1 
11. Доставка и монтаж на клапа възвратна Ø160 бр. 4 
12. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен м2 52,9 
13. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина тип "SPIRO" 

Ø100 
м.л. 4,4 

14. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø100 

бр. 8 

15. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина тип "SPIRO" 
Ø125 

м.л. 0,5 

16. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø160 

бр. 28 

17. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина тип "SPIRO" 
Ø160 

м.л. 24,6 

18. Единични изпитания на вентилационна инсталация бр. 1 
19. Наладка на вентилационна инсталация бр. 1 
20. Крепежни елементи и консумативи к-кт 1 
VIII ЗОНА ПАЦИЕНТИ 

 НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ - ЗОНА ПАЦИЕНТИ - Н.2 

*1. Доставка и монтаж на модулна климатична камера  (стандартно 
изпълнение за вътрешен монтаж), включваща: пластинчат рекуперативен 
топлообменник с байпас; центробежни вентилатори; филтри клас G4 (на 
входа), F7 и F9 (на изхода) на нагнетателната страна и клас G4 (на входа) 
на смукателната страна; предварителен (предпазен) топлообменник 
"вода-въздух";     основен топлообменник "вода-въздух"; подвижни 
жалузийни решетки; меки връзки; вибропоглъщащи тампони; 
с параметри на нагнетяване:  
 V=1660m3/h, Pst.ext.=400Pa; Qел=2kW; U=380V 
и параметри на изсмукване: 
 V=1900m3/h, Pst.ext.=600Pa; Qел=2х1,5kW; U=380V, 
комплект с 8бр. щуцери Ø4мм за измерване на налягане 
(х2 към всеки филтър) 

бр. 1 

2. Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 250х700 с мрежа бр. 1 



3. Доставка и монтаж на клапа огнепреградна 300x300 (EI 120 и затваряне 
при 72°C) 

бр. 1 

4. Доставка и монтаж на клапа възвратна Ø125 бр. 2 
5. Доставка и монтаж на клапа регулираща Ø125 бр. 2 
6. Доставка и монтаж на решетка вентилационна конусна нагнетателна 

Ø125 
бр. 4 

7. Доставка и монтаж на решетка вентилационна таванна 300х300 с кутия, 
регулираща и възвратна клапи 

бр. 4 

8. Доставка и монтаж на решетка вентилационна таванна трипосочна 
365х365 с кутия, регулираща и възвратна клапи 

бр. 5 

9. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен м2 74,2 
10. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина тип "SPIRO" 

Ø125 
м.л. 7,4 

11. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø125 

бр. 8 

12. Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 
50мм каширана с алуминиево фолио 

м2 100,50 

13. Доставка и монтаж на гъвкав алуминиев въздуховод Ø125 - 
топлоизолиран 

м.л. 23,6 

14. Единични изпитания на вентилационна инсталация бр. 1 
15. Наладка на вентилационна инсталация бр. 1 
16. Крепежни елементи и консумативи к-кт 1 

 СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ - ЗОНА ПАЦИЕНТИ - С.2 

1. Доставка и монтаж на решетка вентилационна перфорирана 300х600 с 
кутия, регулираща и възвратна клапи 

бр. 11 

2. Доставка и монтаж на клапа огнепреградна 300x300 (EI 120 и затваряне 
при 72°C) 

бр. 1 

3. Доставка и монтаж на шапка вентилационна 300х300 бр. 1 
4. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен м2 94 
5. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина тип "SPIRO" 

Ø125 
м.л. 60,90 

6. Доставка и монтаж на фитинги за въздуховод от поцинкована ламарина 
тип "SPIRO" Ø125 

бр. 57 

7. Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 
50мм каширана с алуминиево фолио 

м2 97,4 

8. Единични изпитания на вентилационна инсталация бр. 1 
9. Наладка на вентилационна инсталация бр. 1 

10. Крепежни елементи и консумативи к-кт 1 
IX ПРОЦЕДУРНО ПОМЕЩЕНИЕ PET СКЕНЕР 

 НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПРОЦЕДУРНО ПОМЕЩЕНИЕ PET СКЕНЕР - Н.3 
1. Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 500х250 с мрежа 

бр. 1 

2. Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка 500х250 с 
електрическа задвижка 5Nm, 24VAC/DC KNX (на база BELIMO LM24A KNX) 

бр. 1 

3. Доставка и монтаж на филтър касетъчен V-образен 500х250 с клас G4 бр. 1 
4. Доставка и монтаж на клапа възвратна 500х250 бр. 1 

*5. Доставка и монтаж на вентилатор канален нискошумов (Ø315) 
влагозащитен, с параметри: 600m3/h; 440Pa; Qел=300W; U=220V; 39dB(A); 
(на база Soler&Palau TD-2000/315 SILENT) 

бр. 1 

6. Доставка и монтаж на мека връзка Ø315 бр. 2 



7. Доставка и монтаж на нагревател електрически канален Ø315; Qел=6kW; 
U=380V  
(3 секции х 2kW монофазно и термозащита NC) 

бр. 1 

*8. Доставка и монтаж на вътрешно тяло за канален монтаж на инверторна 
термопомпена моносплит система с номинални параметри: 600m3/h; 
27Pa; Qел.=200W; 220V; 46dB(A) Qохл.=6,0kW; Qот.=7,0kW; (на база 
DAIKIN FDXS60F), комплект с меки връзки и жично дистанционно 
управление (на база DAIKIN BRC1D52) 

бр. 1 

*9. Доставка и монтаж на външно тяло на инверторна термопомпена 
моносплит система с номинални параметри: Qохл.=6,0kW; Qот.=7,0kW; 
Qел.=3,1kW; U=220V, с възможност за работа на отопление и охлаждане 
при tвн до -15°C (на база DAIKIN RXS60L) 

бр. 1 

10. Доставка и монтаж на тръбен пакет за инверторна термопомпена 
моносплит система 

м.л. 18,30 

11. Доставка и монтаж на филтър джобен с твърди джобове 595х287, 
L=292mm, клас F7, монтиран в топлоизолирана кутия от поцинкована 
ламарина с ревизия, комплект с 2бр. щуцери Ø4мм за измерване на 
налягане 

бр. 1 

12. Доставка и монтаж на филтър джобен с твърди джобове 595х287, 
L=292mm, клас F9, монтиран в топлоизолирана кутия от поцинкована 
ламарина с ревизия, комплект с 2бр. щуцери Ø4мм за измерване на 
налягане 

бр. 1 

13. Доставка и монтаж на решетка вентилационна таванна 400х400 с кутия и 
регулираща клапа 

бр. 2 

14. Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен м2 11,3 
15. Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 

50мм каширана с алуминиево фолио 
м2 18,3 

16. Доставка и монтаж на гъвкав алуминиев въздуховод Ø200 - 
топлоизолиран 

 8,м.л.2 

17. Единични изпитания на вентилационна инсталация бр. 1 
18. Наладка на вентилационна инсталация бр. 1 
19. Крепежни елементи и консумативи к-кт 1 

 СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПРОЦЕДУРНО ПОМЕЩЕНИЕ PET СКЕНЕР - С.3 * 

1. Доставка и монтаж на клапа регулираща Ø250 с електрическа задвижка 
5Nm, 24VAC/DC KNX (на база BELIMO LM24A KNX) 

бр. 1 

2. Доставка и монтаж на тапа от поцинкована ламарина за изолиране на 
премахнат клон от съществуваща вентилационна инсталация 

м2 0,5 

3. Единични изпитания на вентилационна инсталация бр. 1 
4. Наладка на вентилационна инсталация бр. 1 
5. Крепежни елементи и консумативи к-кт 1 
X ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ 

 ПРОЦЕДУРНО ПОМЕЩЕНИЕ PET СКЕНЕР 

1. Демонтаж на неподвижна жалузийна решетка 400х200 бр. 1 
2. Демонтаж на подвижна жалузийна решетка 400х200 бр. 1 
3. Демонтаж на нагревател електрически канален 400х200; Qел=6kW; 

U=380V 
бр. 1 

4. Демонтаж на вътрешно тяло за канален монтаж на инверторна 
термопомпена моносплит система DAIKIN FBQ100B 

бр. 1 

5. Демонтаж на външно тяло на инверторна термопомпена моносплит 
система DAIKIN RZQ100B8V3 

бр. 1 



6. Демонтаж на тръбен пакет за инверторна термопомпена моносплит 
система 

м.л. 13,5 

7. Демонтаж на кондензопровод м.л. 15 
8. Демонтаж на въздуховод от поцинкована ламарина м2 24,3 
9. Демонтаж на гъвкав алуминиев въздуховод Ø100 м.л. 12,4 

10. Демонтаж на гъвкав алуминиев въздуховод Ø180 м.л. 10,4 
11. Демонтаж на гъвкав алуминиев въздуховод Ø200 м.л. 6,6 
12. Демонтаж на решетка вентилационна таванна 300х300 с кутия и 

регулираща клапа 
бр. 6 

13. Демонтаж на решетка вентилационна хоризонтална 525х125 с 
регулираща секция  

бр. 2 

14. Демонтаж на решетка вентилационна конусна нагнетателна Ø100 бр. 3 
15. Демонтаж на вътрешно тяло за висок стенен монтаж на инверторна 

термопомпена мултисплит система DAIKIN FTXS25D 
бр. 3 

16. Демонтаж на външно тяло на инверторна термопомпена мултисплит 
система DAIKIN 3MXS52D 

бр 1 

17. Демонтаж на тръбен пакет за инверторна термопомпена мултисплит 
система 

м.л. 31,4 

XI ТОПЛО - СТУДОВ ЦЕНТЪР 
*1. Доставка и монтаж на термопомпен агрегат "въздух-вода" с вграден 

хидравличен блок, с общо тегло 450kg и номинални параметри: 
Qохл.=22,8kW; (при tвн=35°C; топлоносител 7/12°C); 
Qот.=25,0kW; (при tвн=7°C; топлоносител 45/40°C); 
Qел.=9,0kW; U=380V; вибропоглъщащи тампони; 
с възможност за работа на отопление при tвн до -15°C 
(на база GREE HLR-25SNa-M) 

бр. 1 

*2. Доставка и монтаж на термопомпен агрегат "въздух-вода" с вграден 
хидравличен блок, с общо тегло 800kg и номинални параметри: 
Qохл.=42,0kW; (при tвн=35°C; топлоносител 7/12°C); 
Qот.=49,0kW; (при tвн=7°C; топлоносител 45/40°C); 
Qел.=18,5kW; U=380V; вибропоглъщащи тампони; 
с възможност за работа на отопление при tвн до -15°C 
(на база GREE HLR-45SNa-M) 

бр. 1 

3. Доставка и монтаж на връзка мека 2" бр. 2 
4. Доставка и монтаж на връзка мека Dn65 бр. 2 
5. Доставка и монтаж на буфер за отопление 300литра, с вградени 

електронагреватели с мощност Qел=12,0kW; U=380V (6 секции х 2kW 
монофазно и термозащита NC) 

бр. 1 

6. Доставка и монтаж на буфер за охлаждане 300литра бр. 1 
7. Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд - 80 литра бр. 2 
8. Доставка и монтаж на помпа циркулационна електронна за охлаждане с 

параметри: 11m3/h; 80kPa; Qел.=500W; U=220V 
(на база MAGNA3 40-120 F (N) + CIM200 MODBUS) 

бр. 1 

9. Доставка и монтаж на филтър Dn 2 бр. 1 
10. Доставка и монтаж на филтър Dn 65 бр. 3 
11. Доставка и монтаж на клапан възвратен 2" бр. 1 
12. Доставка и монтаж на клапан възвратен Dn65 бр. 3 
13. Доставка и монтаж на сферичен спирателен вентил 1/2" бр. 12 
14. Доставка и монтаж на сферичен спирателен вентил 3/4" бр. 4 
15. Доставка и монтаж на сферичен спирателен вентил с холендър 1" бр. 18 
16. Доставка и монтаж на сферичен спирателен вентил с холендър 1 1/4" бр. 8 



17. Доставка и монтаж на сферичен спирателен вентил с допълнителен 
холендър 1 1/2" 

бр. 6 

18. Доставка и монтаж на сферичен спирателен вентил 2" бр. 15 
19. Доставка и монтаж на вентил спирателен фланцеви тип "бътерфлай"  

Dn65 
бр. 22 

20. Доставка и монтаж на клапан предпазен 3/4" 3bar бр. 4 
21. Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител прав 1/2" бр. 12 
22. Доставка и монтаж на манометър 0-6bar с кран бр. 8 
23. Доставка и монтаж на термометър 0-120°C с гилза бр. 8 
24. Доставка и монтаж на шестпътен регулиращ вентил 1" с електрическа 

задвижка 
24V AC/DC, 0-10V 

бр. 2 

25. Доставка и монтаж на трипътен регулиращ вентил 1" с електрическа 
задвижка 
24V AC/DC, 0-10V 

бр. 3 

26. Доставка и монтаж на трипътен регулиращ вентил 1 1/4" с електрическа 
задвижка 
24V AC/DC, 0-10V 

бр. 3 

27. Доставка и монтаж на трипътен регулиращ вентил 1 1/2" с електрическа 
задвижка 
24V AC/DC, 0-10V 

бр. 2 

28. Доставка и монтаж на трипътен регулиращ вентил 2" с електрическа 
задвижка 
24V AC/DC, (ON-OFF), KNX 

бр. 2 

29. Доставка и монтаж на трипътен регулиращ вентил Dn65 с електрическа 
задвижка 
24V AC/DC, (ON-OFF), KNX 

бр. 2 

30. Доставка и монтаж на тръба PPR Ø32x5,4 армирана с фибростъкло, с 
фитинги 

м.л. 2,4 

31. Доставка и монтаж на тръба PPR Ø40x6,7 армирана с фибростъкло, с 
фитинги 

м.л. 41,4 

32. Доставка и монтаж на тръба PPR Ø50x8,3 армирана с фибростъкло, с 
фитинги 

м.л. 55,00 

33. Доставка и монтаж на тръба PPR Ø63x10,5 армирана с фибростъкло, с 
фитинги 

м.л. 51,8 

34. Доставка и монтаж на тръба PPR Ø75x12,5 армирана с фибростъкло, с 
фитинги 

м.л. 127,2 

35. Доставка и монтаж на тръба PPR Ø110x18,3 армирана с фибростъкло, с 
фитинги 

м.л. 138,9 

36. Доставка и монтаж на кондензопровод PVC Ø32 топлоизолиран м.л. 14,8 
37. Доставка и монтаж на топлоизолация черупкова от каменна вата с 

дебелина 50мм, каширана с алуминиево фолио, за тръба 3/4" 
м.л. 2,4 

38. Доставка и монтаж на топлоизолация черупкова от каменна вата с 
дебелина 50мм, каширана с алуминиево фолио, за тръба 1" 

м.л. 41,4 

39. Доставка и монтаж на топлоизолация черупкова от каменна вата с 
дебелина 50мм, каширана с алуминиево фолио, за тръба 1 1/4" 

м.л. 55,00 

40. Доставка и монтаж на топлоизолация черупкова от каменна вата с 
дебелина 50мм, каширана с алуминиево фолио, за тръба 1 1/2" 

м.л. 51,8 

42. Доставка и монтаж на топлоизолация черупкова от каменна вата с 
дебелина 50мм, каширана с алуминиево фолио, за тръба 2" 

м.л. 127,2 

43. Доставка и монтаж на топлоизолация черупкова от каменна вата с м.л. 138,9 



дебелина 50мм, каширана с алуминиево фолио, за тръба 2 1/2" 
44. Доставка и монтаж на обшивка за тръба м2 87,2 
45. Проба за плътност на отоплителна инсталация бр. 1 
46. Топла проба отоплителна инсталация бр. 1 
47. Крепежни елементи и консумативи к-кт 1 

 Част: Медицински газове 

1. Доставка и монтаж на медна тръба Ø18 х 1 мм с включени фитинги, 
крепеж и припой  

м 36 

2. Доставка и монтаж на медна тръба Ø15 х 1 мм с включени фитинги, 
крепеж и припой  

м 36 

3. Доставка и монтаж на медна тръба Ø12 х 1 мм с включени фитинги, 
крепеж и припой  

м 50 

4. Доставка и монтаж на медна тръба Ø10 х 1 мм с включени фитинги, 
крепеж и припой  

м 60 

5. Доставка и монтаж на декоративно покритие на медни тръби 60х25 мм м 20 
6. Доставка и монтаж на контролно табло за 4 газа със спирателни кранове бр. 1 
7. Доставка и монтаж на газово разпредeлително табло за 2 газа със 

светлинна и звукова сигнализация за абнормално състояние на газовата 
система  (за мед. газове по EN 737-3 или еквивалент) 

бр. 1 

8. Доставка и монтаж на редуциращо табло за кислород бр. 1 
9. Доставка и монтаж на кран спирателен сферичен с холендрови връзки 

1/2" - Ø15 
бр. 4 

10. Доставка и монтаж на кран спирателен сферичен с холендрови връзки 
3/4" - Ø18 

бр. 4 

11. Доставка и монтаж на възвратен клапан за кислород с холендрови връзки 
1/2" - Ø15 бр. 1 

*12. Доставка и монтаж на панел за включване на апаратура, включващ 
връзки за водород - 1бр, аргон- 1бр, азот- 1бр, сгъстен въздух- 1бр, 10 
електрически контакта 220V AC 16A,  

бр. 1 

13. Доставка и монтаж на панел 1000 мм, включващ 1 доза за кислород, 1 
доза сгъстен въздух, 6 електрически контакта 220V AC 16A, 2 зазeмителни 
контакта, едно осветително тяло 18 W 

бр. 1 

14. 72 - часова проба на цялата инсталация бр. 1 

 Част: Видеоконтрол за движение на пациенти в контролирана зона 

1. Доставка и монтаж на камера, куполна DAHUA 1mp бр. 2 
2. Преместване на налична камера бр. 3 
3. Доставка и монтаж на DVR 8  бр. 1 
4. Твърд диск 2000GB бр. 1 
5. Захранване бр. 1 
6. Доставка и полагане на кабел RG6 +2x0,5 л.м. 220 
7. Доставка и полагане на кабел FTP (за разговорни у-ва) л.м. 70 
8. Преместване на разговорни у-ва бр. 3 
9. Конфигуриране, настройки, пускане в експлоатация   

2. Допълнителни изисквания 
2.1. Срокът на извършване на СМР, съгласно предложението на участника, следва да е 

до 90 календарни дни считано от датата на откриване на строителната площадката. 
2.2. Гаранционен срок на извършените СМР – 5 години, считано от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация - издаване на разрешение за ползване, съгласно чл. 20, 
ал. 3 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 



България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2/ 31.07.2003 г.).  

2.3. За дата на приключване на обекта се приема датата на двустранно подписан от 
страните Приемо-предавателен протокол. 

2.4. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с инвестиционните проекти, изготвени за 
настоящата поръчка. 

2.5. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да 
отговарят на действащата в Република България нормативна уредба. 

2.6. За позициите от Техническите спецификации, чиито номера са отбелязани със 
звезда („*”) участниците трябва да представят в Техническите си предложения сертификати за 
произход, качество и технически параметри или друг/и подходящ/и документи по тяхна 
преценка, удостоверяващи съответсвието на офертата им с изискванията, поставени от 
Възложителя. 

 



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
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сключен между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Планекс“ ЕООД 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

 



� 

nPE,Q/lOH<EH�E 21 ,uM,,1111111111 "' �Tl! 
1�1C,lllll'( lfi(MII...C<IIW (nl'll,ll411lllil;a,,,O OIN:1,0Co:Al;loillllfflll,I 1"1/10.0011-

lt(l ...... )9, l n .J, •· 1. Gv,111./>'" o, muon 

,, • .,, .,,,, .. ,c>t<• 

Or ,JI/WIEIIC" EOQ!l • rp. 8:lpo.;i ,t..0-,-11110 "o �--) c EM!t 81308778� 
r�-../f/H, - wv� �� ..... .,,,P .. � ,, "'""'-"" ,.�

)I.I ; 0 \:: ),OIC ,,_ t/0 �-- 0 llo.lmO .... 0!1'11"""""' l' ,<mo...,,_J, nP<A,CT:,111,io- 01 ...... 
Xp11C"JO•T-coe,Q,,•111pc,(,,,, ... _....,,.o fOO'O"W'(M �>'"'-""""""'""'ilP'"-<t\lmMJ,t(l'H S810077!1"-
c <I- ,wotl � 64�4l9TIQ, ll)M,l!Cllll... 2�.09.201.CC. OT M6P 8Jp11J, • •.a'le<IIIO!'O Nft 1111 )'lop;,""'l'/1 
[flQMo,Oit ot AOm- ,o'O'<Wh!e.> .io n1111........., "° -tJt, � o,,. :tom M300...., )',O� 1111�;. 
,-.-•!It " �P• no ""At .. , son M '"'""'"'"" Ha "6wecteeffll �Ill C """'°"'"'; �lti6op ... 
11-IIIITCi'I lll fl)l»Mllll ... trpe,Q11:,-e11-. OOI- jM:- ti �IQII· .. IIOMCUICM ... 
"� U o '11o• 3,.. llOQ .J,30 II M6AA(lMH M.,.. ... I nM lOU$,lS�IIO KK,o J(P 11a � 8apol 
• � N KOlltPo� "' tet'OtcrlO'IO "' c-tf'S ... Pa.tllllO .. P�--....... °""' � ....... no 
11)'l<,W3pllll�II�'", 

Y8AlllUl.tMMAAMHM roatOAA, 
c,,c-.- •oll'O c,: �nolo<a.,..,. c A')o<�Ta 1111 .,..;1ot'!llo, c MiiC'll:ill�o npAA,t'r-1•....i. 1,,1..-

1'\0C"Alk'M••o••lli .. ,.,..,.�•�11;,,.. ,1,::P"<.....,.· 
I, llalo,11_ (Mt ( nPC",Q,-l'1ll "" nop ..... .,r., M �"� ,.,_MIi II JIO-VMeHT�TII ,ll V";)ClltC II 

�1,;na .. no..,.__ 6n,�J:o1t1111,. 
2 .  B ""i"�;; ..... 6\..1- onpu,e.te .... M .. , .. _,.,.,one,,� AO•OKP � �w.tn'• o�-.. IIOP""llf, 

1,UI! ""�'\CIY- (Ml' 11 (pOII J10 90 (A,:MT.C,CCfl •�:1'111 J11,11, ("lff,1110 OT A,11'11'1 11a O�MIIC ... 
apotfl'UMiMO�A. 

l. fl, (l!W,1911, •If 6wll:!M on�,:,:m, ,. MJIT""""TIJl'I .... Al)IOIIOf) � .....:ro,,I� 06�11e1+a .'.'tOPV<Kf, 
\IU'�,QCTIIIIM)i:l(Tpl'l'COlll no .. ». 111, u. l II ni. .. A 173, a11. 1« l'lf 

•· B �olffll-•.111111)+fl.tHltTO"' • .,.,_.,.,..,.._��""""' on.,(-11111c 11,: 
4, 1 f l!ll--lUI 11-I (IP0Hfe/lCt.otQ; 
4.2. ��11apooca.ooe,e,; 
1.3. 11 ..... ,,.. ·�· "'-!l•<IHe1+11e ... C:MP: 
""" 0n-... Ml��.ie,, .. Te),ll _,_ .. ,,.-cp,+.,,,... 

S, 8 c,,or.e>Clllffll ( 11:IMOIII-O .... -tlfll\l, ,.,..,"" ...... �.......,.. ACoo.-""' no -.. ,:11111! 
II;) Di))NljJIM.lC, 'i .... 10 '"•-flfl C- 1J•6t�11 ... -♦11 �C �"flJA' 11 1'1:,;:ie.,1 II 01 �W-,-111 .. 1'ff-"!00.0 
,,.,.,,_,.,i.,11,q1♦11•, 

L JJ,WMl!pl!.A,11).ao.4MIIII; 

01.12,2011,. 
.... 

,.,...,_ llp11no.Q;,,. ... 11rpo11 
11WI!_,...,._. .. ..... 

--�,_,,,,.,�_,,,. .. .,,,,, •.• ,,,. • ,.,,,,.,r;_,,..,,,,..,...,◄.,,,,, n,,,,._.,..,_,..,...,. .• ,. .,.,,,.,..,, ...... � .. ,..,,,. ,,,,.,r;.,.,,,.,,.,,,...,.,,,. 
_,,. . .,, ,,,.,,. • ., o<>o� •-�- •-- •-·--,,,. ,r; •• ,,. •• .,, ,,,..,.. • o<>.-.� •or-• 





 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
към договор № 7081/26.02.2018 г., 

сключен между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Планекс“ ЕООД 

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
  
 
 
 



 
образец №6 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
        
От  „ПЛАНЕКС” ЕООД – гр. Варна  (наименование на участника) 
с 813087785 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен), представлявано от  инж. 
Христо Атанасов Димитров (имената на законния или упълномощен представител), с ЕГН 5810077965, 
с лична карта № 645419782, издадена на 25.09.2014г. от МВР Варна, в качеството му на  Управител 

(посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП или упълномощено лице), 
участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 
изпълнител за промяна на предназначение, основен ремонт и реконструкция на помещения, 
находящи се в Блок 3 на кота -3,30 в МБАЛ Света Марина в ПИ 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна 
в „Лаборатория за контрол на качеството и синтез на радиофармацевтици“ към Клиника по 
нуклеарна медицина“, 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
 С настоящото потвърждаваме, че поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в 
съответствие с изискванията Ви, заложени в документацията. 
 Предложената от нас стойност за изпълнение на поръчката, е 537489.25 лв. (Петстотин тридесет 
и седем хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и 25 стотинки) без ДДС, съответно 644 987.10 лв. 
(шестотин четиридесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и седем  лева и 10 стотинки) с включен 
ДДС. 
 Оферираните единични цени на отделните СМР, изчислени с точност до втори знак след 
десетичната запетая са, както следва: 
 

№  Видове строително-монтажни работи Мярка Коли-
чество 

 ед.цена в лева 
без ДДС  

 стойност в лева 
без ДДС  

Част: Архитектурно - строителни работи         

I ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ         

1 Събаряне на тухлена зидария с 
дебелина 12 см, включително 
фаянс 

м2 35           9.52 лв.             333.20 лв.  

2 Събаряне на тухлена зидария с 
дебелина 25 см 

м3 28         36.58 лв.          1 024.24 
лв.  

3 Демонтаж на настилка от балатум м2 25         11.00 лв.             275.00 лв.  

4 Демонтаж на врата с размери 
80х200 см от зид с дебелина 12 см 

бр. 4         22.00 лв.               88.00 лв.  

5 Демонтаж на врата с размери 
100х210 см от зид с дебелина 25 см 

бр. 4         22.00 лв.               88.00 лв.  

6 Демонтаж на врата с размери 
160х210 см от зид с дебелина 25 см 

бр. 1         27.50 лв.               27.50 лв.  

7 Демонтаж на прозорец с размери 
125х180 см от зид с дебелина 25 см 

бр. 4       187.00 
лв.  

           748.00 лв.  

8 Демонтаж (премахване) на 
керамична облицовка (теракот) по 
подове 

м2 150           8.06 лв.          1 209.00 
лв.  



9 Демонтаж (премахване) на 
керамична облицовка  (фаянс) по 
стени 

м2 150           7.91 лв.          1 186.50 
лв.  

10 Демонтаж на окачен таван с 
запазване 

м2 52         22.00 лв.          1 144.00 
лв.  

11 Премахване (очукване) на 
циментова замазка с дебелина до 
2 см по подове 

м2 150           4.90 лв.             735.00 лв.  

12 Премахване (очукване) на 
вароциментова мазилка с 
дебелина до 3 см по стени 

м2 150           5.56 лв.             834.00 лв.  

13 Демонтаж на въздуховод от 
поцинкована ламарина 
влючително изнасяне от сграда 

м 30         15.40 лв.             462.00 лв.  

14 Демонтаж на гипсокартон от стена м2 16         16.50 лв.             264.00 лв.  

15 Изхвърляне на строителни 
отпадъци от обекта до депо, 
включително такса депо 

м3 150         55.55 лв.          8 332.50 
лв.  

II НОВИ СМР         

16 Доставка и монтаж на стоманени 
греди I-PE 180 мм, включително 
планки 10х75х100- 80бр, планки 
10х200х100 -40бр 

кг. 1242           4.95 лв.          6 147.90 
лв.  

17 Доставка и монтаж на стоманени 
греди I-PE 140 мм, включително 
планки 10х75х100- 16бр, планки 
10х200х100 -8бр 

кг. 143           4.95 лв.             707.85 лв.  

18 Доставка и монтаж на стоманени 
греди L 100х10мм, включително 
планки 10х100х100 -56бр,планки 
8х100х100 -28бр, 

кг. 393           4.95 лв.          1 945.35 
лв.  

19 Доставка и монтаж на дребни 
стоманени крепежни елементи, по 
проект 

бр. 216         11.00 лв.          2 376.00 
лв.  

20 Нова зидария от блокове от 
автоклавен клетъчен бетон с 
дебелина 15 см, вкл. материали 

м2 11         38.72 лв.             425.92 лв.  

21 Нова зидария от блокове от 
автоклавен клетъчен бетон с 
дебелина 25 см, вкл. материали 

м3 21       252.25 
лв.  

        5 297.25 
лв.  

22 Монтаж на оловни листове върху 
стени от 0,5мм, 1мм, 2мм, 3мм, 
4мм, 5мм върху шперплат 
включително доставка и изработка 
на метална конструкция, без 
стойността на оловото 

м2 140       107.25 
лв.  

      15 015.00 
лв.  



23 Направа на предстенна обшивка от 
гипскартон на конструкция, 
включително материали 

м2 445         27.50 лв.        12 237.50 
лв.  

24 Тераколова (или еквивалент) 
мазилка върху нови стени от 
блокове от автоклавен клетъчен 
бетон, включително мрежа и 
всички материали 

м2 65         10.43 лв.             677.95 лв.  

25 Изкърпване на съществуващата 
вароциментова мазилка, вкл. 
материали 

м2 150         14.55 лв.          2 182.50 
лв.  

26 Доставка и полагане на фаянс по 
стени с размери 25х40 см, цвят по 
избор на възложителя, вкл. 
Материали / лаборатории, 
санитарен пропусник / 

м2 350         42.72 лв.        14 952.00 
лв.  

27 Доставка и монтаж на външни 
ъглови лайсни за фаянс с дебелина 
8 мм 

м2 95           4.16 лв.             395.20 лв.  

28 Доставка на водоустойчив 
гипсокартон с дебелина 12 мм и 
обшивка на отоплителни и 
водопроводни инсталации, вкл. 
материали  

м2 30         30.80 лв.             924.00 лв.  

29 Доставка и полагане на 
дълбокопроникващ грунд по стени 

м2 800           2.91 лв.          2 328.00 
лв.  

30 Доставка и полагане на циментова 
замазка по подове с дебелина от 2 
до 5 см 

м2 250         16.29 лв.          4 072.50 
лв.  

31 Доставка и полагане на гранитогрес 
с размери 45х45 см по под, цвят по 
избор на възложителя, вкл. 
материали 

м2 250         48.78 лв.        12 195.00 
лв.  

32 Доставка и монтаж на первази от 
гранитогрес по стени на височина 7 
см, вкл. материали   

м 125         12.74 лв.          1 592.50 
лв.  

33 Доставка и монтаж на ПВЦ 
настилка на под, цвят по избор от 
възложителя, за лаборатории 

м2 80         44.00 лв.          3 520.00 
лв.  

34 Доставка и полагане на гипсова 
шпакловка по стени  

м2 800           9.51 лв.          7 608.00 
лв.  

35 Доставка и монтаж на алуминиеви 
лайсни за гипсова шпакловка 

м 43           4.84 лв.             208.12 лв.  

36 Доставка и трикратно боядисване с 
латекс по стени, цвят по избор на 
възложителя 

м2 1300           6.16 лв.          8 008.00 
лв.  



37 Обръщане около нови прозорци и 
врати с гипсокартон с дебелина 12 
мм, вкл. материали  

м 300           9.72 лв.          2 916.00 
лв.  

38 Изкърпване около врати и 
прозорци с вароциментова 
мазилка с ширина до 20 см, вкл. 
материали  

м 45           6.96 лв.             313.20 лв.  

39 Доставка и монтаж на растерен PVC 
таван с размери 60х60 см вкл. 
конструкция, в коридор, 
лаборатории, санитарен 
пропусник, чакални, цвят по избор 
на възложителя 

м2 165         28.41 лв.          4 687.65 
лв.  

40 Доставка и  двукратно боядисване 
с блажна боя бяла по 
водопроводни и отоплителни 
тръби 

м2 30           3.42 лв.             102.60 лв.  

41 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 50         60.50 лв.          3 025.00 
лв.  

42 Доставка и монтаж на прозорец – 
гише с размери 30х30 см  на зид с 
дебелина 25 см,  цвят по избор от 
възложителя 

бр. 1       385.00 
лв.  

           385.00 лв.  

43 Доставка и монтаж на прозорец – 
гише с размери 30х30 см  на зид с 
дебелина 12 см, цвят по избор от 
възложителя 

бр. 2       385.00 
лв.  

           770.00 лв.  

44 Доставка и монтаж на МДФ врати с 
размери 100х210 см  на зид с 
дебелина 25 см, плътни, цвят по 
избор от възложителя, 
включително секретна брава 

бр. 3       330.00 
лв.  

           990.00 лв.  

45 Доставка и монтаж на МДФ врати с 
размери 100х210 см  на зид с 
дебелина 25 см, плътни, цвят по 
избор от възложителя, с оловна 
защита от 0,5 мм,  включително 
секретна брава 

бр. 4       935.00 
лв.  

        3 740.00 
лв.  

46 Доставка и монтаж на метални 
врати с размери 120х250 см  на зид 
с дебелина 25 см, плътни, цвят по 
избор от възложителя,  
включително секретна брава 

бр. 2    2 689.50 
лв.  

        5 379.00 
лв.  



47 Доставка и монтаж на МДФ врати с 
размери 90х210 см  на зид с 
дебелина 25 см, плътни, цвят по 
избор от възложителя,  
включително секретна брава 

бр. 2       330.00 
лв.  

           660.00 лв.  

48 Доставка и монтаж на МДФ врати с 
размери 100х210 см  на зид с 
дебелина 12 см, плътни, цвят по 
избор от възложителя,  
включително секретна брава 

бр. 1       330.00 
лв.  

           330.00 лв.  

19 Доставка  и монтаж  на алуминиева 
плъзгаща врата с размери 90х200 
см на зид с дебелина 25 см, 
пълнеж ПДЧ 8 мм, плътни, бели 

бр. 1    1 201.00 
лв.  

        1 201.00 
лв.  

50 Доставка и монтаж на МДФ врати с 
размери 70х210 см на зид с 
дебелина 25 см, плътни, цвят по 
избор на възложителя (за шлюз ),  
включително секретна брава 

бр. 2       275.00 
лв.  

           550.00 лв.  

51 Доставка и монтаж на МДФ врата с 
размери 140х210 см, цвят по избор 
на възложителя, с прозорец 
размер 40/40см, с оловна защита 
9мм,  включително секретна брава 

бр. 1    9 430.00 
лв.  

        9 430.00 
лв.  

52 Доставка и монтаж на 
пожароустойчива врата с 
пожароустойчивост 90 мин, с 
размери 100х210 см, включително 
секретна брава 

бр. 2       996.60 
лв.  

        1 993.20 
лв.  

53 Доставка  и полагане на контактен 
грунд по стени и под 

м2 150           2.91 лв.             436.50 лв.  

54 Доставка и монтаж на фаянсови 
плочи по первази и около врати 

м 7         14.85 лв.             103.95 лв.  

55 Направа на външна изолация по 
стени от ЕPS с дебелина 4 см, 
включително мрежа, шпакловка с 
теракол и всички материали 

м2 10         55.14 лв.             551.40 лв.  

56 Доставка и полагане на грунд 
преди минерална мазилка 

м2 10           2.91 лв.               29.10 лв.  

57 Външна минерална мазилка по 
фасада 

м2 10         20.53 лв.             205.30 лв.  

58 Обръщане около фасадна дограма 
с XPS 2 см. 

м 5         26.22 лв.             131.10 лв.  

59 Доставка и монтаж на PVC ъгъл с 
мрежа 

м 5           7.48 лв.               37.40 лв.  

60 Нова ВЦ мазилка м2 150         13.45 лв.          2 017.50 
лв.  



61 Направа на отвори в зидове, 
включително доставка и монтаж на 
щурц над врати 

бр. 7         54.70 лв.             382.90 лв.  

62 Доставка и монтаж на преходна 
лайсна при смяна на настилки 

м 15           9.24 лв.             138.60 лв.  

63 Изработка на праг от теракотни 
плочи при врата санитарен 
пропусник 

бр. 2         55.68 лв.             111.36 лв.  

64 Доставка и монтаж на стопер за 
врата 

бр. 19         17.00 лв.             323.00 лв.  

Част: Водопроводна и канализационна инсталации       

I ДЕМОНТАЖ И ДРУГИ РАБОТИ         

1 Демонтаж на смесителни батерии бр. 8         13.20 лв.             105.60 лв.  

2 Демонтаж на мивки със сифони бр. 4         22.44 лв.               89.76 лв.  

3 Демонтаж на тоалетни седала бр. 4         26.40 лв.             105.60 лв.  

4 Демонтаж на подови сифони бр. 8           4.36 лв.               34.88 лв.  

5 Демонтаж на поцинковани тръби 
1/2“ 

м 20           5.41 лв.             108.20 лв.  

6 Демонтаж на PVС тръби Ø50 и Ø100 м 10           5.28 лв.               52.80 лв.  

7 Направа улей в тухлен зид за 
полагане на ВиК тръби 

м. 30           5.23 лв.             156.90 лв.  

8 Направа улей в бетон за полагане 
на ВиК тръби 

м. 30           7.52 лв.             225.60 лв.  

II ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА 
ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ 

        

9 Доставка и монтаж на ППР тръба 
Ø20, включително фитинги и 
изолация 

м. 30         11.97 лв.             359.10 лв.  

10 Доставка и монтаж на оловна 
защита за ППР тръба Ø20 

м. 30         27.50 лв.             825.00 лв.  

11 Доставка и монтаж на спирателен 
кран Ø20 

бр. 10         13.57 лв.             135.70 лв.  

12 Доставка и монтаж на пожарна 
касета 

бр. 1       273.81 
лв.  

           273.81 лв.  

13 Скоби за укрепване на водопровод бр. 10           5.13 лв.               51.30 лв.  

14 Изпитване и хлориране на 
водопроводна инсталация, 
включително доставка и монтаж на 
тапи за изпитанието 

м 325           1.43 лв.             464.75 лв.  

III ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА 
КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ 

        



15 Доставка и монтаж на PVC тръба 
Ø50, дебелостенна, включително 
фитинги 

м 20         13.87 лв.             277.40 лв.  

16 Доставка и монтаж на PVC тръба 
Ø110, дебелостенна, включително 
фитинги 

м 40         21.37 лв.             854.80 лв.  

17 Оловна обшивка по тръби Ø50 и 
Ø110 

м 60         27.50 лв.          1 650.00 
лв.  

18 Доставка и монтаж на подов сифон, 
рогов, метален, гладък, с размери 
95х95 мм, включително оловна 
обшивка 

бр. 1         63.04 лв.               63.04 лв.  

19 PVC разклонител при включване 
към хоризонтална мрежа 

бр. 5         19.64 лв.               98.20 лв.  

20 Укрепване на окачена канализация 
PCV Ø110 

м 40           7.49 лв.             299.60 лв.  

21 Изпробване плътността на 
връзките на канализацията 

м 100           0.99 лв.               99.00 лв.  

IV ОБЗАВЕЖДАНЕ НА САНИТАРНИ 
ВЪЗЛИ 

        

22 Доставка и монтаж на бяла 
фаянсова мивка с малък формат, 
включително полуконзола 

бр. 3       145.00 
лв.  

           435.00 лв.  

23 Доставка и монтаж на сифон за 
мивка, хромникел 

бр. 5         30.36 лв.             151.80 лв.  

24 Доставка и монтаж на смесителна 
батерия, стенна, включително и 
настенка, модел - одобрен от 
възложителя 

бр. 5       134.64 
лв.  

           673.20 лв.  

25 Доставка и монтаж на душ батерия, 
стенна, включително стойка за душ, 
модел - одобрен от възложителя 

бр. 1       201.96 
лв.  

           201.96 лв.  

26 Доставка и монтаж на капаци за 
ревизионни отвори 

бр. 6         22.44 лв.             134.64 лв.  

27 Доставка и монтаж на удължител 
усилен мес.хром 1/2"х20 

бр. 8           3.96 лв.               31.68 лв.  

Част: Електрически инсталации         

I ВЪТРЕШНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
ИНСТАЛАЦИЯ (СИЛОВА И 
ОСВЕТИТЕЛНА) 

        

1 Демонтаж на луминисцентно 
осветително тяло 

бр. 15           7.99 лв.             119.85 лв.  

2 Демонтаж на осветително тяло с 
нажежаема жичка 

бр. 10           3.63 лв.               36.30 лв.  

3 Демонтаж на ключове и контакти бр. 60           1.82 лв.             109.20 лв.  



4 Демонтаж на датчик димно 
оптичен 

бр. 4           4.36 лв.               17.44 лв.  

5 Демонтаж кабели, всички видове м. 30           0.87 лв.               26.10 лв.  

6 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 
3х1,0 мм2 

м 500           2.38 лв.          1 190.00 
лв.  

7 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 
3х1,5 мм2 

м 200           2.78 лв.             556.00 лв.  

8 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 
3х2,5 мм2 

м 300           2.90 лв.             870.00 лв.  

9 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 
3х4 мм2 

м 120           3.99 лв.             478.80 лв.  

10 Доставка и монтаж на кабел 
СВТ,5х1.5 мм2 

м 130           3.18 лв.             413.40 лв.  

11 Доставка и монтаж на кабел 
СВТ,5х2.5 мм2 

м 320           4.31 лв.          1 379.20 
лв.  

12 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 
5х4 мм2 

м 30           6.01 лв.             180.30 лв.  

13 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 
5х10мм2 

м 80         11.32 лв.             905.60 лв.  

14 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 
5х16мм2 

м 40         16.54 лв.             661.60 лв.  

15 Доставка и монтаж на кабел 
СВТ,4х50 мм2 

м 50         45.84 лв.          2 292.00 
лв.  

16 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 
5х95мм2 

м 9         94.16 лв.             847.44 лв.  

17 Доставка и монтаж на кабел СВТ-
с,3х1.5 мм2 

м 50           2.78 лв.             139.00 лв.  

18 Доставка и монтаж на кабел СВТ-
с,5х1.5 мм2 

м 50           3.18 лв.             159.00 лв.  

19 Доставка и монтаж на кабел СВТ-
с,5х4 мм2 

м 50           6.01 лв.             300.50 лв.  

20 Доставка и монтаж на кабел СВТ-
с,5х6 мм2 

м 60           7.83 лв.             469.80 лв.  

21 Доставка и монтаж на кабел СВТ-
с,5х10 мм2 

м 60         11.32 лв.             679.20 лв.  

22 Доставка и монтаж на кабел ПВГ 
(жълто-зелен), 16 мм2 

м 10           4.18 лв.               41.80 лв.  

23 Доставка и монтаж на кабел ПВГ 
(жълто-зелен),4 мм2 

м 100           2.15 лв.             215.00 лв.  



24 Доставка и монтаж на светодиоден 
осветителен панел с размери 60х30 
см за вграждане в окачен таван, 
светлинен поток >=1500 Lm, 
светлинен добив >= 100 Lm/W, 
230V, неутрална светлина (4000-
5000К) 

бр. 30         56.63 лв.          1 698.90 
лв.  

25 Доставка и монтаж на 
евакуационно осветително тяло 

бр. 2         32.20 лв.               64.40 лв.  

26 Доставка и монтаж на обикновен 
ключ електрически 

бр. 5           5.19 лв.               25.95 лв.  

27 Доставка и монтаж на  ключ сериен 
електрически 

бр. 3           5.70 лв.               17.10 лв.  

29 Доставка и монтаж на  ключ 
девиаторен електрически 

бр. 4           5.60 лв.               22.40 лв.  

29 Доставка и монтаж на контакт 
обикновен (шуко) 

бр. 15           5.13 лв.               76.95 лв.  

30 Доставка и монтаж на контакт 
обикновен (шуко) за монтаж в ПВЦ 
канал 

бр. 25           8.09 лв.             202.25 лв.  

31 Доставка и монтаж  на датчик за 
движение 

бр. 6         24.32 лв.             145.92 лв.  

32 Доставка и монтаж на  
разклонителна кутия за открита 
инсталация с размери 10х10 см 

бр. 45           7.57 лв.             340.65 лв.  

33 Доставка и монтаж на конзола за 
ключове и контакти 

бр. 33           2.43 лв.               80.19 лв.  

34 Доставка и монтаж на кабелен 
канал до 100/100, с възможност за 
монтиране на контакти 

м. 8         14.94 лв.             119.52 лв.  

35 Метална скара без капак  400х50 
mm 

м. 20         37.97 лв.             759.40 лв.  

36 Метална скара без капак 200х50 
mm 

м. 20         24.72 лв.             494.40 лв.  

37 Кабел EIB/KNX 2x2x0.8 м. 20           3.51 лв.               70.20 лв.  

38 Кабел LiYCY 1x2x1 м. 150           2.90 лв.             435.00 лв.  

39 Кабел LiYCY 2x2x1 м. 250           3.66 лв.             915.00 лв.  

40 Кабел FTP 4x2x0.5 cat.6 м. 20           2.52 лв.               50.40 лв.  

41 Контактен панел RJ45 + RJ11 бр. 2         23.85 лв.               47.70 лв.  

42 Разпределително табло РТ-2 по 
схема  

бр. 1    1 769.63 
лв.  

        1 769.63 
лв.  

43 Разпределително табло ГРТ- 
Нуклеар. 

бр. 1    3 062.99 
лв.  

        3 062.99 
лв.  



44 Разпределително табло ОВК- 
Нуклеар. 

бр. 1    5 610.00 
лв.  

        5 610.00 
лв.  

45 Доставка и монтаж на коаксиален 
кабел РК 75-4-11А 

м. 60           1.94 лв.             116.40 лв.  

46 Доставка и монтаж на TV розетка бр. 5         14.34 лв.               71.70 лв.  

47 Доставка и монтаж на телевизор с 
плосък екран, с регулируема по 
вертикала и хоризонтала стойка за 
монтаж на стена, с  DVB-Tи DVB-
Cтунери, с USB , дистанционно, с 
бутони за управление на кутията на 
телевизора, диагонал на екрана 
минимум 32 инча, за чакални 

бр. 5       751.41 
лв.  

        3 757.05 
лв.  

48 Доставка и монтаж на 
пожароизвестител  FD 8030 
включително основа 

бр. 13         24.61 лв.             319.93 лв.  

49 Доставка и монтаж на ръчен 
пожароизвестител  FD 8030 
включително основа 

бр. 2         14.52 лв.               29.04 лв.  

50 Доставка и монтаж на светлинен 
сигнализатор RU31 

бр. 10           7.54 лв.               75.40 лв.  

51 Доставка и монтаж на реле  RU бр. 1         63.89 лв.               63.89 лв.  

52 Доставка и монтаж на кабел 
трудногорим за 
пожароизвестяване 2Х0,5м2 

м. 200           1.73 лв.             346.00 лв.  

53 Доставка и монтаж на гофрирана 
тръба Ф13 

м. 300           1.44 лв.             432.00 лв.  

Част Контролно – измервателни прибори и автоматика       

I Табла         

1 Доставка и монтаж на UPS, 1000VA бр. 1    1 210.00 
лв.  

        1 210.00 
лв.  

*2. Доставка и монтаж на честотен 
регулатор 2.2kW, 400V, 3ph, 
MODBUS 

бр. 2       985.16 
лв.  

        1 970.32 
лв.  

*3. Доставка и монтаж на честотен 
регулатор 3kW, 400V, 3ph, MODBUS 

бр. 1    1 069.64 
лв.  

        1 069.64 
лв.  

*4. Доставка и монтаж на честотен 
регулатор 4kW, 400V, 3ph, MODBUS 

бр. 1    1 181.84 
лв.  

        1 181.84 
лв.  

*5. Доставка и монтаж на трансмитер 
dP 0-2000Pa, MODBUS 

бр. 4       495.00 
лв.  

        1 980.00 
лв.  

  - 1 вход dP - разходомер         
  - 1 вход dP         
  - 2 AI - универсални         
  - захранване 24VAC/DC         

*6. Доставка и монтаж на трансмитер 
dP 0-2000Pa, MODBUS 

бр. 9       495.00 
лв.  

        4 455.00 
лв.  



  - 2 вход dP         
  - 2 AI - универсални         
  - захранване 24VAC/DC         

7 Доставка и монтаж на сонда за 
разходомер за въздуховод  

бр. 1       825.00 
лв.  

           825.00 лв.  

8 Доставка и монтаж на сонда за 
разходомер за въздуховод  

бр. 1       825.00 
лв.  

           825.00 лв.  

9 Доставка и монтаж на сонда за 
разходомер за въздуховод  

бр. 1       825.00 
лв.  

           825.00 лв.  

10 Доставка и монтаж на сонда за 
разходомер за въздуховод  

бр. 1       825.00 
лв.  

           825.00 лв.  

11 Доставка и монтаж на пресостат 
30…300Pa, 1CO 

бр. 6         89.21 лв.             535.26 лв.  

12 Доставка и монтаж на шлаух ф4мм м. 100           2.53 лв.             253.00 лв.  

13 Доставка и монтаж на 
температурен датчик с кабел 
Pt1000 

бр. 16         77.69 лв.          1 243.04 
лв.  

14 Доставка и монтаж на 
температурен датчик за вода 0-
100°С 

бр. 4         64.48 лв.             257.92 лв.  

15 Доставка и монтаж на датчик за 
налягане на вода 0-10bar, 0-10V 

бр. 2       270.60 
лв.  

           541.20 лв.  

16 Доставка и монтаж на магнитна 
брава 300kg, 24VDC, контакт 1CO 

бр. 2       286.00 
лв.  

           572.00 лв.  

17 Доставка и монтаж на клапа 
регулираща (различни размери) с 
електрическа задвижка 5Nm, 
24VAC/DC KNX  (на база BELIMO 
LM24A KNX) 

бр. 18         49.50 лв.             891.00 лв.  

18 Доставка и монтаж на регулиращ 
вентил (различни размери) с 
електрическа задвижка 

бр. 10         49.50 лв.             495.00 лв.  

  24V AC/DC, 0-10V         

19 Доставка и монтаж на регулиращ 
вентил (различни размери) с 
електрическа задвижка 

бр. 4         49.50 лв.             198.00 лв.  

  24V AC/DC, KNX         

*20. Доставка и монтаж на контролер 
KNX с WEB Server 

бр. 1    2 585.00 
лв.  

        2 585.00 
лв.  

  IP control center N152         

21 Доставка и монтаж на дисплей HMI 
цветен 

бр. 1    3 025.00 
лв.  

        3 025.00 
лв.  

  UP 588/23, AC/DC 24 V         
  с рамка за табло         

22 Доставка и монтаж на модул 16 DО 
N 567/22 

бр. 4       825.00 
лв.  

        3 300.00 
лв.  

  16x AC 230V / 10A         



23 Доставка и монтаж на модул 16 DI 
(16 x potential-free contacts)  N 
262E11 

бр. 1       594.00 
лв.  

           594.00 лв.  

24 Доставка и монтаж на захранващ 
блок KNX DC 29 V, 640 mA with 
additional unchoked output, N 
125/22  

бр. 1       572.00 
лв.  

           572.00 лв.  

25 Доставка и монтаж на захранващ 
блок AC 24 V, 160W  

бр. 1       473.00 
лв.  

           473.00 лв.  

26 Доставка и монтаж на захранващ 
блок DC 24 V, 5A 

бр. 1       694.10 
лв.  

           694.10 лв.  

*27. Доставка и монтаж на модул 4 AO 
0-10V 

бр. 1       473.00 
лв.  

           473.00 лв.  

*28. Доставка и монтаж на модул KNX <-
-> MODBUS 

бр. 1       924.00 
лв.  

           924.00 лв.  

*29. Доставка и монтаж на модул KNX <-
-> USB N 148/12 

бр. 1    1 254.00 
лв.  

        1 254.00 
лв.  

30 Доставка и монтаж на стаен 
термостат RDG160KN 

бр. 5       374.00 
лв.  

        1 870.00 
лв.  

31 Доставка и монтаж на ключ 1 бутон 
+ LED KNX UP 116/21 

бр. 4       187.00 
лв.  

           748.00 лв.  

32 Доставка и монтаж на модул 
2DI/2DO KNX 

бр. 1       517.00 
лв.  

           517.00 лв.  

  UP 562/31 Switch actuator, 2 x AC 
230 V, 6 A; 2 x binary input 

        

33 Доставка и монтаж на конектор за 
KNX червен/черен 

бр. 20       418.00 
лв.  

        8 360.00 
лв.  

34 Доставка и монтаж на конектор за 
KNX жълт/бял 

бр. 20       418.00 
лв.  

        8 360.00 
лв.  

35 Доставка и монтаж на авариен 
бутон тип "гъба", 2NC 

бр. 5         49.50 лв.             247.50 лв.  

36 Доставка и монтаж на ключ за 
скрита инсталация , комплект с 
монтажна и декоративна рамки и 
конзола 

бр. 4         24.20 лв.               96.80 лв.  

37 Доставка и монтаж на гофрирана 
тръба Ø 23мм 

м. 50           2.53 лв.             126.50 лв.  

38 Доставка и монтаж на гофрирана 
тръба Ø 16мм 

м. 150           2.42 лв.             363.00 лв.  

39 Доставка и монтаж на кабелна 
скара, перфорирана 100/60мм 

м. 40         15.32 лв.             612.80 лв.  

40 Доставка и монтаж на ъглов 
елемент за кабелни скари 90⁰, 
100/60мм 

бр. 6         19.60 лв.             117.60 лв.  

41 Доставка и монтаж на 
съединителни елементи - прави 

бр. 50           2.90 лв.             145.00 лв.  



42 Доставка и монтаж на 
съединителни елементи - ъглови 

бр. 10           2.90 лв.               29.00 лв.  

43 Доставка и монтаж на 
съединителни елементи - 
шарнирен 

бр. 10           4.25 лв.               42.50 лв.  

44 Доставка и монтаж на ТР-конзола 
за стени и тавани (C образна) 
245мм, включително крепежни 
елементи 

бр. 20         11.12 лв.             222.40 лв.  

45 Анкери, дюбели, скоби за тръби и 
др. крепежи 

к-кт 1       268.98 
лв.  

           268.98 лв.  

46 Доставка и монтаж на 
разклонителна кутия 
167/167/78mm за открит монтаж  

бр. 20         10.87 лв.             217.40 лв.  

47 Монтажни, крепежни елементи и 
аксесоари 

к-кт 1       660.00 
лв.  

           660.00 лв.  

*48. Софтуер за BMS бр. 1  15 620.00 
лв.  

      15 620.00 
лв.  

49 Програмиране на BMS бр. 1  10 450.00 
лв.  

      10 450.00 
лв.  

50 Наладка и пуск на системата бр. 1    3 762.00 
лв.  

        3 762.00 
лв.  

Част: Отоплителна инсталация         

I НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ - 
ЛАБОРАТОРНА ЗОНА - Н.1 

        



*1. Доставка и монтаж на модулна 
климатична камера  (стандартно 
изпълнение за вътрешен монтаж), 
включваща: пластинчат 
рекуперативен топлообменник с 
байпас; центробежни вентилатори 
с инверторни двигатели; филтър 
клас G4 (на входа) на 
нагнетателната страна и клас G4 (на 
входа) на смукателната страна; 
предварителен (предпазен) 
топлообменник "вода-въздух"; 
подвижни жалузийни решетки; 
меки връзки; вибропоглъщащи 
тампони; с параметри на 
нагнетяване:  ел. мощност 
Qел=3kW; U=380V  - зимен режим 
V=2000m3/h, Pst.ext.=800Pa;  - 
летен режим V=4000m3/h, 
Pst.ext.=800Pa и параметри на 
изсмукване: ел. мощност Qел=4kW; 
U=380V  - зимен режим 
V=2220m3/h, Pst.ext.=1500Pa;  - 
летен режим V=4220m3/h, 
Pst.ext.=1500Pa, комплект с 4бр. 
щуцери Ø4мм за измерване на 
налягане (х2 към всеки филтър) 

бр. 1  21 255.19 
лв.  

      21 255.19 
лв.  

2 Доставка и монтаж на клапа 
огнепреградна 700x250 (EI 120 и 
затваряне при 72°C) 

бр. 1       295.64 
лв.  

           295.64 лв.  

3 Доставка и монтаж на клапа 
огнепреградна 200x200 (EI 120 и 
затваряне при 72°C) 

бр. 1       215.52 
лв.  

           215.52 лв.  

4 Доставка и монтаж на клапа 
огнепреградна 200x200 (EI 120 и 
затваряне при 72°C) 

бр. 2       215.52 
лв.  

           431.04 лв.  

5 Доставка и монтаж на клапа 
огнепреградна 300x200 (EI 120 и 
затваряне при 72°C) 

бр. 1       219.30 
лв.  

           219.30 лв.  

6 Доставка и монтаж на клапа 
огнепреградна 300x300 (EI 120 и 
затваряне при 72°C) 

бр. 1       247.84 
лв.  

           247.84 лв.  

7 Доставка и монтаж на клапа 
огнепреградна 400x300 (EI 120 и 
затваряне при 72°C) 

бр. 1       258.04 
лв.  

           258.04 лв.  



*8. Доставка и монтаж на 
топлообменник "вода-въздух" 
500х300-8редов, монтиран в 
топлоизолирана кутия с кондензна 
тава 

бр. 1    1 276.98 
лв.  

        1 276.98 
лв.  

*9. Доставка и монтаж на 
топлообменник "вода-въздух" 
400х200-8редов, монтиран в 
топлоизолирана кутия с кондензна 
тава 

бр. 1    1 101.35 
лв.  

        1 101.35 
лв.  

*10. Доставка и монтаж на 
топлообменник "вода-въздух" 
700х400-6редов, монтиран в 
топлоизолирана кутия с кондензна 
тава 

бр. 1    1 449.00 
лв.  

        1 449.00 
лв.  

11 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна 200х200 

бр. 2         54.10 лв.             108.20 лв.  

12 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна 300х200 

бр. 1         55.45 лв.               55.45 лв.  

13 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна 300х300 

бр. 1         73.39 лв.               73.39 лв.  

14 Доставка и монтаж на филтър 
джобен с твърди джобове 595х287, 
L=292mm, клас F7, монтиран в 
топлоизолирана кутия от 
поцинкована ламарина с ревизия, 
комплект с 2бр. щуцери Ø4мм за 
измерване на налягане 

бр. 4       386.79 
лв.  

        1 547.16 
лв.  

15 Доставка и монтаж на филтър 
джобен с твърди джобове 595х287, 
L=292mm, клас F9, монтиран в 
топлоизолирана кутия от 
поцинкована ламарина с ревизия, 
комплект с 2бр. щуцери Ø4мм за 
измерване на налягане 

бр. 4       398.74 
лв.  

        1 594.96 
лв.  

16 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна таванна 400х400 с 
кутия и регулираща клапа с 
електрическа задвижка 5Nm, 
24VAC/DC KNX (на база BELIMO 
LM24A KNX) 

бр. 2       267.48 
лв.  

           534.96 лв.  

17 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна таванна 600х600 с 
кутия и регулираща клапа с 
електрическа задвижка 5Nm, 
24VAC/DC KNX (на база BELIMO 
LM24A KNX) 

бр. 1       307.54 
лв.  

           307.54 лв.  



18 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна таванна трипосочна 
545х545 с кутия      и регулираща 
клапа с електрическа задвижка 
5Nm, 24VAC/DC KNX (на база 
BELIMO LM24A KNX) 

бр. 3       350.88 
лв.  

        1 052.64 
лв.  

19 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна таванна двупосочна 
545х545 с кутия      и регулираща 
клапа с електрическа задвижка 
5Nm, 24VAC/DC KNX (на база 
BELIMO LM24A KNX) 

бр. 1       332.38 
лв.  

           332.38 лв.  

20 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна конусна 
нагнетателна Ø100 

бр. 1         17.07 лв.               17.07 лв.  

21 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна конусна 
нагнетателна Ø125 

бр. 2         19.50 лв.               39.00 лв.  

22 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна Ø100 

бр. 1         14.65 лв.               14.65 лв.  

23 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна Ø125 

бр. 1         15.96 лв.               15.96 лв.  

24 Доставка и монтаж на клапа 
регулираща Ø160 с електрическа 
задвижка 

бр. 1       201.17 
лв.  

           201.17 лв.  

25 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина 
правоъгълен 

м2 106.2         37.79 лв.          4 013.30 
лв.  

26 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина тип 
"SPIRO" Ø100 

м.л. 5.7         14.27 лв.               81.34 лв.  

27 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø100 

бр. 6         11.56 лв.               69.36 лв.  

28 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина тип 
"SPIRO" Ø125 

м.л. 2         14.86 лв.               29.72 лв.  

29 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø125 

бр. 4         11.97 лв.               47.88 лв.  

30 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина тип 
"SPIRO" Ø160 

м.л. 0.8         17.28 лв.               13.82 лв.  

31 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø160 

бр. 4         12.93 лв.               51.72 лв.  



32 Доставка и монтаж на 
топлоизолация от минерална вата с 
дебелина 50мм каширана с 
алуминиево фолио 

м2 140.5           9.19 лв.          1 291.20 
лв.  

33 Доставка и монтаж на гъвкав 
алуминиев въздуховод Ø100 - 
топлоизолиран 

м.л. 1.6           7.11 лв.               11.38 лв.  

34 Доставка и монтаж на гъвкав 
алуминиев въздуховод Ø125 - 
топлоизолиран 

м.л. 1.5           7.81 лв.               11.72 лв.  

35 Доставка и монтаж на гъвкав 
алуминиев въздуховод Ø200 - 
топлоизолиран 

м.л. 3.9           9.65 лв.               37.64 лв.  

36 Доставка и монтаж на гъвкав 
алуминиев въздуховод Ø250 - 
топлоизолиран 

м.л. 17.8         11.55 лв.             205.59 лв.  

37 Единични изпитания на 
вентилационна инсталация 

бр. 1       228.10 
лв.  

           228.10 лв.  

38 Наладка на вентилационна 
инсталация 

бр. 1       148.50 
лв.  

           148.50 лв.  

39 Крепежни елементи и консумативи к-кт 1       834.13 
лв.  

           834.13 лв.  

II СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ - 
ЛАБОРАТОРНА ЗОНА - С.1 

        

*1. Доставка и монтаж на филтърна 
кутия, комплект с предварителна 
филтърна касета с V-образен 
филтър 600х600 с клас G4 и 
филтърна касета с активен въглен 
610х610х298мм, приложима за 
работа с радиоактивни вещества 
(на база SAGICOFIM CARBOFILT SAF 
5 / P3.0), комплект с 4бр. щуцери 
Ø4мм за измерване на налягане (х2 
към всеки филтър) 

бр. 4    4 237.43 
лв.  

      16 949.72 
лв.  

2 Доставка и монтаж на клапа 
огнепреградна 600x350 (EI 120 и 
затваряне при 72°C) 

бр. 1       295.64 
лв.  

           295.64 лв.  

3 Доставка и монтаж на клапа 
огнепреградна 600x250 (EI 120 и 
затваряне при 72°C) 

бр. 1       289.48 
лв.  

           289.48 лв.  

4 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна перфорирана 
600х600 с кутия, регулираща клапа 
с електрическа задвижка 5Nm, 
24VAC/DC KNX (на база BELIMO 
LM24A KNX) и възвратна клапа 

бр. 3       405.14 
лв.  

        1 215.42 
лв.  



5 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна перфорирана 
600х600 с кутия и регулираща 
клапа с електрическа задвижка 
5Nm, 24VAC/DC KNX (на база 
BELIMO LM24A KNX) 

бр. 3       396.55 
лв.  

        1 189.65 
лв.  

6 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна конусна смукателна 
Ø100 

бр. 1         17.07 лв.               17.07 лв.  

7 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна конусна смукателна 
Ø160 

бр. 2         21.45 лв.               42.90 лв.  

8 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна Ø100 

бр. 1         14.65 лв.               14.65 лв.  

9 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна Ø160 

бр. 1         19.32 лв.               19.32 лв.  

*10. Доставка и монтаж на клапа 
регулираща Ø160 с електрическа 
задвижка 5Nm, 24VAC/DC KNX (на 
база BELIMO LM24A KNX) 

бр. 1       201.17 
лв.  

           201.17 лв.  

11 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна 300х300 

бр. 1         73.39 лв.               73.39 лв.  

12 Доставка и монтаж на шапка 
вентилационна 400х400 

бр. 1         87.20 лв.               87.20 лв.  

13 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина 
правоъгълен 

м2 140.9         37.79 лв.          5 324.61 
лв.  

14 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина тип 
"SPIRO" Ø100 

м.л. 11.3         14.27 лв.             161.25 лв.  

15 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø100 

бр. 10         11.56 лв.             115.60 лв.  

16 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина тип 
"SPIRO" Ø160 

м.л. 9.8         17.28 лв.             169.34 лв.  

17 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø160 

бр. 11         12.93 лв.             142.23 лв.  

18 Доставка и монтаж на 
топлоизолация от минерална вата с 
дебелина 50мм каширана с 
алуминиево фолио 

м2 154.2           9.19 лв.          1 417.10 
лв.  

19 Единични изпитания на 
вентилационна инсталация 

бр. 1       318.38 
лв.  

           318.38 лв.  

20 Наладка на вентилационна 
инсталация 

бр. 1       141.37 
лв.  

           141.37 лв.  



21 Крепежни елементи и консумативи к-кт 1       727.14 
лв.  

           727.14 лв.  

III МЕСТНА ВЕНТИЛАЦИЯ – 
ЛАБОРАТОРНА КАМИНА 

        

  МЕСТНА СМУКАТЕЛНА 
ВЕНТИЛАЦИЯ ЛАБОРАТОРНА 
КАМИНА - С.4 

        

1 Доставка и монтаж на клапа 
регулираща 250х250 

бр. 1         47.62 лв.               47.62 лв.  

2 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна 250х250 

бр. 1         57.42 лв.               57.42 лв.  

3 Доставка и монтаж на шапка 
вентилационна 250х250 

бр. 1         59.66 лв.               59.66 лв.  

4 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина 
правоъгълен 

м2 14.4         37.79 лв.             544.18 лв.  

5 Единични изпитания на 
вентилационна инсталация 

бр. 1         26.61 лв.               26.61 лв.  

6 Наладка на вентилационна 
инсталация 

бр. 1         83.16 лв.               83.16 лв.  

7 Крепежни елементи и консумативи к-кт 1         24.55 лв.               24.55 лв.  

IV КОМПЕНСИРАЩА НАГНЕТАТЕЛНА 
ВЕНТИЛАЦИЯ - ЛАБОРАТОРНА 
КАМИНА - Н.4 

        

1 Доставка и монтаж на решетка 
мрежеста 600х350 с козирка за 
пресен въздух 

бр. 1       109.58 
лв.  

           109.58 лв.  

2 Доставка и монтаж на подвижна 
жалузийна решетка 600х350 

бр. 1       163.80 
лв.  

           163.80 лв.  

*3. Доставка и монтаж на 
въздухоподаващ блок за външен 
монтаж с вграден вентилатор и 
филтър с клас G4, с параметри: 
1100m3/h; 450Pa (своб. напор); 
Qел=550W; U=220V; (на база 
ТАНГРА VB-3), комплект с меки 
връзки и 2бр. щуцери Ø4мм за 
измерване на налягане към 
филтъра 

бр. 1    2 393.27 
лв.  

        2 393.27 
лв.  

*4. Доставка и монтаж на нагревател 
електрически канален 500х250; 
Qел=12kW; U=380V 

бр. 1       576.30 
лв.  

           576.30 лв.  

  (6секции х 2kW монофазно и 
термозащита NC) 

        

5 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна 250х250 

бр. 1         57.42 лв.               57.42 лв.  



*6. Доставка и монтаж на вътрешно 
тяло за канален монтаж на 
инверторна термопомпена 
моносплит система с номинални 
параметри: 1100m3/h; 140Pa; 
Qел.=200W; 220V; 31dB(A) 
Qохл.=5,7kW; Qот.=7,0kW; (на база 
DAIKIN FBQ60D), комплект с меки 
връзки и жично дистанционно 
управление (на база DAIKIN 
BRC1D52) 

бр. 1    1 988.49 
лв.  

        1 988.49 
лв.  

7 Доставка и монтаж на външно тяло 
на инверторна термопомпена 
моносплит система с номинални 
параметри: Qохл.=6,0kW; 
Qот.=7,0kW; Qел.=3,1kW; U=220V, с 
възможност за работа на 
отопление и охлаждане при tвн до 
-15°C (на база DAIKIN RXS60L) 

бр. 1    1 878.43 
лв.  

        1 878.43 
лв.  

8 Доставка и монтаж на тръбен пакет 
за инверторна термопомпена 
моносплит система 

м.л. 11.1         28.58 лв.             317.24 лв.  

9 Доставка и монтаж на филтър 
джобен с твърди джобове 595х287, 
L=292mm, клас F7, монтиран в 
топлоизолирана кутия от 
поцинкована ламарина с ревизия, 
комплект с 2бр. щуцери Ø4мм за 
измерване на налягане 

бр. 1       386.79 
лв.  

           386.79 лв.  

10 Доставка и монтаж на филтър 
джобен с твърди джобове 595х287, 
L=292mm, клас F9, монтиран в 
топлоизолирана кутия от 
поцинкована ламарина с ревизия, 
комплект с 2бр. щуцери Ø4мм за 
измерване на налягане 

бр. 1       398.74 
лв.  

           398.74 лв.  

11 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна таванна 600х600 с 
кутия и регулираща клапа 

бр. 1       123.05 
лв.  

           123.05 лв.  

12 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина 
правоъгълен 

м2 15         37.79 лв.             566.85 лв.  

13 Доставка и монтаж на 
топлоизолация от минерална вата с 
дебелина 50мм каширана с 
алуминиево фолио 

м2 29.8           9.19 лв.             273.86 лв.  

14- Доставка и монтаж на обшивка за 
въздуховоди 

м2 23.6         46.48 лв.          1 096.93 
лв.  



15 Доставка и монтаж на гъвкав 
алуминиев въздуховод Ø315 – 
топлоизолиран 

м.л. 3.2         12.72 лв.               40.70 лв.  

16 Единични изпитания на 
вентилационна инсталация 

бр. 1       101.22 
лв.  

           101.22 лв.  

17 Наладка на вентилационна 
инсталация 

бр. 1       161.57 
лв.  

           161.57 лв.  

18 Крепежни елементи и консумативи к-кт 1       319.01 
лв.  

           319.01 лв.  

V МЕСТНА СМУКАТЕЛНА 
ВЕНТИЛАЦИЯ АПАРАТ ЗА СИНТЕЗ - 
С.6 

        

*1. Доставка и монтаж на вентилатор 
канален нискошумов (Ø125) 
влагозащитен, с параметри: 
30m3/h; 120Pa; Qел=100W; U=220V; 
20dB(A); 

бр. 1       278.69 
лв.  

           278.69 лв.  

  (на база Soler&Palau TD-350/125 
SILENT) 

        

2 Доставка и монтаж на мека връзка 
Ø100 

бр. 2         17.26 лв.               34.52 лв.  

3 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна Ø100 

бр. 1         14.65 лв.               14.65 лв.  

4 Доставка и монтаж на клапа 
регулираща Ø100 

бр. 1         24.42 лв.               24.42 лв.  

5 Доставка и монтаж на шапка 
вентилационна Ø100 

бр. 1         33.26 лв.               33.26 лв.  

6 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина тип 
"SPIRO" Ø100 

м.л 21.5         14.27 лв.             306.81 лв.  

7 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø100 

бр. 17         11.56 лв.             196.52 лв.  

8 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø125 

бр. 2         14.86 лв.               29.72 лв.  

9 Доставка и монтаж на гъвкав 
алуминиев въздуховод Ø100 - 
неизолиран 

м.л. 1.5           4.50 лв.                 6.75 лв.  

10 Единични изпитания на 
вентилационна инсталация 

бр. 1         24.00 лв.               24.00 лв.  

11 Наладка на вентилационна 
инсталация 

бр. 1         77.22 лв.               77.22 лв.  

12 Крепежни елементи и консумативи к-кт 1         30.80 лв.               30.80 лв.  

VI МЕСТНА СМУКАТЕЛНА 
ВЕНТИЛАЦИЯ АПАРАТ ЗА 
ДОЗИРАНЕ - С.7 

        



*1. Доставка и монтаж на вентилатор 
канален нискошумов (Ø160) 
влагозащитен, с параметри: 
150m3/h; 200Pa; Qел=150W; 
U=220V; 22dB(A); 

бр. 1       326.88 
лв.  

           326.88 лв.  

  (на база Soler&Palau TD-500/160 
SILENT) 

        

2 Доставка и монтаж на мека връзка 
Ø125 

бр. 2         17.62 лв.               35.24 лв.  

3 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна Ø125 

бр. 2         15.96 лв.               31.92 лв.  

4 Доставка и монтаж на клапа 
регулираща Ø125 

бр. 1         24.81 лв.               24.81 лв.  

5 Доставка и монтаж на шапка 
вентилационна Ø125 

бр. 1         43.00 лв.               43.00 лв.  

6 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина тип 
"SPIRO" Ø125 

м.л. 20.6         14.86 лв.             306.12 лв.  

7 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø125 

бр. 18         11.97 лв.             215.46 лв.  

8 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø160 

бр. 2         12.93 лв.               25.86 лв.  

9 Доставка и монтаж на гъвкав 
алуминиев въздуховод Ø125 - 
неизолиран 

м.л. 1.5           5.06 лв.                 7.59 лв.  

10 Единични изпитания на 
вентилационна инсталация 

бр. 1         24.00 лв.               24.00 лв.  

11 Наладка на вентилационна 
инсталация 

бр. 1         77.22 лв.               77.22 лв.  

12 Крепежни елементи и консумативи к-кт 1         33.54 лв.               33.54 лв.  

VII АВАРИЙНА СМУКАТЕЛНА 
ВЕНТИЛАЦИЯ - С.5 

        

*1. Доставка и монтаж на вентилатор 
центробежен с едностранно 
засмукване, в звукоизолиращ бокс 
за външен монтаж, с параметри: 
1450m3/h; 1000Pa (своб. напор); 
Qел.=1100W; U=380V, комплект с 
меки връзки 

бр. 1    1 125.88 
лв.  

        1 125.88 
лв.  

2 Доставка и монтаж на подвижна 
жалузийна решетка 600х600 

бр. 1       119.42 
лв.  

           119.42 лв.  

3 Доставка и монтаж на филтър 
касетъчен V-образен 600х600 с клас 
G4 

бр. 1       149.36 
лв.  

           149.36 лв.  



*4. Доставка и монтаж на филтърна 
кутия, комплект с предварителна 
филтърна касета с V-образен 
филтър 600х600 с клас G4 и 
филтърна касета с активен въглен 
610х610х298мм, приложима за 
работа с радиоактивни вещества 
(на база SAGICOFIM CARBOFILT SAF 
5 / P3.0) 

бр. 1    4 237.43 
лв.  

        4 237.43 
лв.  

5 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна 300х250 

бр. 1         69.93 лв.               69.93 лв.  

6 Доставка и монтаж на шапка 
вентилационна 300х250 

бр. 1         70.06 лв.               70.06 лв.  

7 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна конусна смукателна 
Ø100 

бр. 4         17.07 лв.               68.28 лв.  

8 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна конусна смукателна 
Ø125 

бр. 2         19.50 лв.               39.00 лв.  

9 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна конусна смукателна 
Ø160 

бр. 6         21.45 лв.             128.70 лв.  

10 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна Ø100 

бр. 1         14.65 лв.               14.65 лв.  

11 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна Ø160 

бр. 4         19.32 лв.               77.28 лв.  

12 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина 
правоъгълен 

м2 52.9         37.79 лв.          1 999.09 
лв.  

13 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина тип 
"SPIRO" Ø100 

м.л. 4.4         14.27 лв.               62.79 лв.  

14 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø100 

бр. 8         11.56 лв.               92.48 лв.  

15 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина тип 
"SPIRO" Ø125 

м.л. 0.5         14.86 лв.                 7.43 лв.  

16 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø160 

бр. 28         12.93 лв.             362.04 лв.  

17 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина тип 
"SPIRO" Ø160 

м.л. 24.6         17.28 лв.             425.09 лв.  

18 Единични изпитания на 
вентилационна инсталация 

бр. 1         69.03 лв.               69.03 лв.  

19 Наладка на вентилационна 
инсталация 

бр. 1       124.74 
лв.  

           124.74 лв.  



20 Крепежни елементи и консумативи к-кт 1       277.27 
лв.  

           277.27 лв.  

VIII ЗОНА ПАЦИЕНТИ         

  НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ - 
ЗОНА ПАЦИЕНТИ - Н.2 

        

*1. Доставка и монтаж на модулна 
климатична камера  (стандартно 
изпълнение за вътрешен монтаж), 
включваща: пластинчат 
рекуперативен топлообменник с 
байпас; центробежни вентилатори; 
филтри клас G4 (на входа), F7 и F9 
(на изхода) на нагнетателната 
страна и клас G4 (на входа) на 
смукателната страна; 
предварителен (предпазен) 
топлообменник "вода-въздух";     
основен топлообменник "вода-
въздух"; подвижни жалузийни 
решетки; меки връзки; 
вибропоглъщащи тампони; 

бр. 1  18 188.57 
лв.  

      18 188.57 
лв.  

  с параметри на нагнетяване:         
   V=1660m3/h, Pst.ext.=400Pa; 

Qел=2kW; U=380V 
        

  и параметри на изсмукване:         
   V=1900m3/h, Pst.ext.=600Pa; 

Qел=2х1,5kW; U=380V, 
        

  комплект с 8бр. щуцери Ø4мм за 
измерване на налягане 

        

  (х2 към всеки филтър)         

2 Доставка и монтаж на неподвижна 
жалузийна решетка 250х700 с 
мрежа 

бр. 1       133.93 
лв.  

           133.93 лв.  

3 Доставка и монтаж на клапа 
огнепреградна 300x300 (EI 120 и 
затваряне при 72°C) 

бр. 1       247.84 
лв.  

           247.84 лв.  

4 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна Ø125 

бр. 2         15.96 лв.               31.92 лв.  

5 Доставка и монтаж на клапа 
регулираща Ø125 

бр. 2         24.81 лв.               49.62 лв.  

6 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна конусна 
нагнетателна Ø125 

бр. 4         19.50 лв.               78.00 лв.  

7 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна таванна 300х300 с 
кутия, регулираща и възвратна 
клапи 

бр. 4         92.85 лв.             371.40 лв.  



8 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна таванна трипосочна 
365х365 с кутия, регулираща и 
възвратна клапи 

бр. 5       130.89 
лв.  

           654.45 лв.  

9 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина 
правоъгълен 

м2 74.2         37.79 лв.          2 804.02 
лв.  

10 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина тип 
"SPIRO" Ø125 

м.л. 7.4         14.86 лв.             109.96 лв.  

11 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø125 

бр. 8         11.97 лв.               95.76 лв.  

12 Доставка и монтаж на 
топлоизолация от минерална вата с 
дебелина 50мм каширана с 
алуминиево фолио 

м2 100.5           9.19 лв.             923.60 лв.  

13 Доставка и монтаж на гъвкав 
алуминиев въздуховод Ø125 - 
топлоизолиран 

м.л. 23.6           7.81 лв.             184.32 лв.  

14 Единични изпитания на 
вентилационна инсталация 

бр. 1       147.91 
лв.  

           147.91 лв.  

15 Наладка на вентилационна 
инсталация 

бр. 1       202.43 
лв.  

           202.43 лв.  

16 Крепежни елементи и консумативи к-кт 1       726.68 
лв.  

           726.68 лв.  

  СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ - ЗОНА 
ПАЦИЕНТИ - С.2 

            9 543.58 
лв.  

                   -   лв.  

1 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна перфорирана 
300х600 с кутия, регулираща и 
възвратна клапи 

бр. 11       242.22 
лв.  

        2 664.42 
лв.  

2 Доставка и монтаж на клапа 
огнепреградна 300x300 (EI 120 и 
затваряне при 72°C) 

бр. 1       247.84 
лв.  

           247.84 лв.  

3 Доставка и монтаж на шапка 
вентилационна 300х300 

бр. 1         77.97 лв.               77.97 лв.  

4 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина 
правоъгълен 

м2 94         37.79 лв.          3 552.26 
лв.  

5 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина тип 
"SPIRO" Ø125 

м.л. 60.9         14.86 лв.             904.97 лв.  

6 Доставка и монтаж на фитинги за 
въздуховод от поцинкована 
ламарина тип "SPIRO" Ø125 

бр. 57         11.97 лв.             682.29 лв.  



7 Доставка и монтаж на 
топлоизолация от минерална вата с 
дебелина 50мм каширана с 
алуминиево фолио 

м2 97.4           9.19 лв.             895.11 лв.  

8 Единични изпитания на 
вентилационна инсталация 

бр. 1         81.14 лв.               81.14 лв.  

9 Наладка на вентилационна 
инсталация 

бр. 1       160.62 
лв.  

           160.62 лв.  

10 Крепежни елементи и консумативи к-кт 1       277.97 
лв.  

           277.97 лв.  

IX ПРОЦЕДУРНО ПОМЕЩЕНИЕ PET 
СКЕНЕР 

        

  НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ 
ПРОЦЕДУРНО ПОМЕЩЕНИЕ PET 
СКЕНЕР - Н.3 

        

1 Доставка и монтаж на неподвижна 
жалузийна решетка 500х250 с 
мрежа 

бр. 1         96.44 лв.               96.44 лв.  

2 Доставка и монтаж на подвижна 
жалузийна решетка 500х250 с 
електрическа задвижка 5Nm, 
24VAC/DC KNX (на база BELIMO 
LM24A KNX) 

бр. 1       248.92 
лв.  

           248.92 лв.  

3 Доставка и монтаж на филтър 
касетъчен V-образен 500х250 с клас 
G4 

бр. 1       103.83 
лв.  

           103.83 лв.  

4 Доставка и монтаж на клапа 
възвратна 500х250 

бр. 1         96.44 лв.               96.44 лв.  

*5. Доставка и монтаж на вентилатор 
канален нискошумов (Ø315) 
влагозащитен, с параметри: 
600m3/h; 440Pa; Qел=300W; 
U=220V; 39dB(A); 

бр. 1    1 010.65 
лв.  

        1 010.65 
лв.  

  (на база Soler&Palau TD-2000/315 
SILENT) 

        

6 Доставка и монтаж на мека връзка 
Ø315 

бр. 2         26.61 лв.               53.22 лв.  

7 Доставка и монтаж на нагревател 
електрически канален Ø315; 
Qел=6kW; U=380V 

бр. 1       372.43 
лв.  

           372.43 лв.  

  (3 секции х 2kW монофазно и 
термозащита NC) 

        



*8. Доставка и монтаж на вътрешно 
тяло за канален монтаж на 
инверторна термопомпена 
моносплит система с номинални 
параметри: 600m3/h; 27Pa; 
Qел.=200W; 220V; 46dB(A) 
Qохл.=6,0kW; Qот.=7,0kW; (на база 
DAIKIN FDXS60F), комплект с меки 
връзки и жично дистанционно 
управление (на база DAIKIN 
BRC1D52) 

бр. 1    1 805.73 
лв.  

        1 805.73 
лв.  

*9. Доставка и монтаж на външно тяло 
на инверторна термопомпена 
моносплит система с номинални 
параметри: Qохл.=6,0kW; 
Qот.=7,0kW; Qел.=3,1kW; U=220V, с 
възможност за работа на 
отопление и охлаждане при tвн до 
-15°C (на база DAIKIN RXS60L) 

бр. 1    1 878.43 
лв.  

        1 878.43 
лв.  

10 Доставка и монтаж на тръбен пакет 
за инверторна термопомпена 
моносплит система 

м.л. 18.3         28.58 лв.             523.01 лв.  

11 Доставка и монтаж на филтър 
джобен с твърди джобове 595х287, 
L=292mm, клас F7, монтиран в 
топлоизолирана кутия от 
поцинкована ламарина с ревизия, 
комплект с 2бр. щуцери Ø4мм за 
измерване на налягане 

бр. 1       386.79 
лв.  

           386.79 лв.  

12 Доставка и монтаж на филтър 
джобен с твърди джобове 595х287, 
L=292mm, клас F9, монтиран в 
топлоизолирана кутия от 
поцинкована ламарина с ревизия, 
комплект с 2бр. щуцери Ø4мм за 
измерване на налягане 

бр. 1       398.74 
лв.  

           398.74 лв.  

13 Доставка и монтаж на решетка 
вентилационна таванна 400х400 с 
кутия и регулираща клапа 

бр. 2         98.43 лв.             196.86 лв.  

14 Доставка и монтаж на въздуховод 
от поцинкована ламарина 
правоъгълен 

м2 11.3         37.79 лв.             427.03 лв.  

15 Доставка и монтаж на 
топлоизолация от минерална вата с 
дебелина 50мм каширана с 
алуминиево фолио 

м2 18.3           9.19 лв.             168.18 лв.  

16 Доставка и монтаж на гъвкав 
алуминиев въздуховод Ø200 - 
топлоизолиран 

  8.2           9.65 лв.               79.13 лв.  



17 Единични изпитания на 
вентилационна инсталация 

бр. 1         61.90 лв.               61.90 лв.  

18 Наладка на вентилационна 
инсталация 

бр. 1       103.95 
лв.  

           103.95 лв.  

19 Крепежни елементи и консумативи к-кт 1       240.35 
лв.  

           240.35 лв.  

  СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ 
ПРОЦЕДУРНО ПОМЕЩЕНИЕ PET 
СКЕНЕР - С.3 * 

        

1 Доставка и монтаж на клапа 
регулираща Ø250 с електрическа 
задвижка 5Nm, 24VAC/DC KNX (на 
база BELIMO LM24A KNX) 

бр. 1       205.89 
лв.  

           205.89 лв.  

2 Доставка и монтаж на тапа от 
поцинкована ламарина за 
изолиране на премахнат клон от 
съществуваща вентилационна 
инсталация 

м2 0.5         27.68 лв.               13.84 лв.  

3 Единични изпитания на 
вентилационна инсталация 

бр. 1         23.88 лв.               23.88 лв.  

4 Наладка на вентилационна 
инсталация 

бр. 1         77.46 лв.               77.46 лв.  

5 Крепежни елементи и консумативи к-кт 1           9.63 лв.                 9.63 лв.  

X ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ 
ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ 

        

  ПРОЦЕДУРНО ПОМЕЩЕНИЕ PET 
СКЕНЕР 

        

1 Демонтаж на неподвижна 
жалузийна решетка 400х200 

бр. 1           9.98 лв.                 9.98 лв.  

2 Демонтаж на подвижна жалузийна 
решетка 400х200 

бр. 1         14.97 лв.               14.97 лв.  

3 Демонтаж на нагревател 
електрически канален 400х200; 
Qел=6kW; U=380V 

бр. 1         22.10 лв.               22.10 лв.  

4 Демонтаж на вътрешно тяло за 
канален монтаж на инверторна 
термопомпена моносплит система 
DAIKIN FBQ100B 

бр. 1         74.97 лв.               74.97 лв.  

5 Демонтаж на външно тяло на 
инверторна термопомпена 
моносплит система DAIKIN 
RZQ100B8V3 

бр. 1         92.66 лв.               92.66 лв.  

6 Демонтаж на тръбен пакет за 
инверторна термопомпена 
моносплит система 

м.л. 13.5           2.50 лв.               33.75 лв.  

7 Демонтаж на кондензопровод м.л. 15           0.74 лв.               11.10 лв.  



8 Демонтаж на въздуховод от 
поцинкована ламарина 

м2 24.3           5.23 лв.             127.09 лв.  

9 Демонтаж на гъвкав алуминиев 
въздуховод Ø100 

м.л. 12.4           0.47 лв.                 5.83 лв.  

10 Демонтаж на гъвкав алуминиев 
въздуховод Ø180 

м.л. 10.4           0.68 лв.                 7.07 лв.  

11 Демонтаж на гъвкав алуминиев 
въздуховод Ø200 

м.л. 6.6           0.68 лв.                 4.49 лв.  

12 Демонтаж на решетка 
вентилационна таванна 300х300 с 
кутия и регулираща клапа 

бр. 6         12.83 лв.               76.98 лв.  

13 Демонтаж на решетка 
вентилационна хоризонтална 
525х125 с регулираща секция  

бр. 2           7.96 лв.               15.92 лв.  

14 Демонтаж на решетка 
вентилационна конусна 
нагнетателна Ø100 

бр. 3           3.69 лв.               11.07 лв.  

15 Демонтаж на вътрешно тяло за 
висок стенен монтаж на 
инверторна термопомпена 
мултисплит система DAIKIN 
FTXS25D 

бр. 3         38.14 лв.             114.42 лв.  

16 Демонтаж на външно тяло на 
инверторна термопомпена 
мултисплит система DAIKIN 
3MXS52D 

бр 1         66.06 лв.               66.06 лв.  

17 Демонтаж на тръбен пакет за 
инверторна термопомпена 
мултисплит система 

м.л. 31.4           2.50 лв.               78.50 лв.  

XI ТОПЛО - СТУДОВ ЦЕНТЪР         

*1. Доставка и монтаж на 
термопомпен агрегат "въздух-
вода" с вграден хидравличен блок, 
с общо тегло 450kg и номинални 
параметри: 

бр. 1  17 179.36 
лв.  

      17 179.36 
лв.  

  Qохл.=22,8kW; (при tвн=35°C; 
топлоносител 7/12°C); 

        

  Qот.=25,0kW; (при tвн=7°C; 
топлоносител 45/40°C); 

        

  Qел.=9,0kW; U=380V; 
вибропоглъщащи тампони; 

        

  с възможност за работа на 
отопление при tвн до -15°C 

        

  (на база GREE HLR-25SNa-M)         

*2. Доставка и монтаж на 
термопомпен агрегат "въздух-
вода" с вграден хидравличен блок, 
с общо тегло 800kg и номинални 
параметри: 

бр. 1  24 335.30 
лв.  

      24 335.30 
лв.  



  Qохл.=42,0kW; (при tвн=35°C; 
топлоносител 7/12°C); 

        

  Qот.=49,0kW; (при tвн=7°C; 
топлоносител 45/40°C); 

        

  Qел.=18,5kW; U=380V; 
вибропоглъщащи тампони; 

        

  с възможност за работа на 
отопление при tвн до -15°C 

        

  (на база GREE HLR-45SNa-M)         

3 Доставка и монтаж на връзка мека 
2" 

бр. 2         76.62 лв.             153.24 лв.  

4 Доставка и монтаж на връзка мека 
Dn65 

бр. 2       166.35 
лв.  

           332.70 лв.  

5 Доставка и монтаж на буфер за 
отопление 300литра, с вградени 
електронагреватели с мощност 
Qел=12,0kW; U=380V (6 секции х 
2kW монофазно и термозащита NC) 

бр. 1    1 133.83 
лв.  

        1 133.83 
лв.  

6 Доставка и монтаж на буфер за 
охлаждане 300литра 

бр. 1       874.53 
лв.  

           874.53 лв.  

7 Доставка и монтаж на затворен 
мембранен разширителен съд - 80 
литра 

бр. 2       298.50 
лв.  

           597.00 лв.  

8 Доставка и монтаж на помпа 
циркулационна електронна за 
охлаждане с параметри: 11m3/h; 
80kPa; Qел.=500W; U=220V 

бр. 1    2 271.24 
лв.  

        2 271.24 
лв.  

  (на база MAGNA3 40-120 F (N) + 
CIM200 MODBUS) 

        

9 Доставка и монтаж на филтър Dn 2 бр. 1         66.29 лв.               66.29 лв.  

10 Доставка и монтаж на филтър Dn 65 бр. 3       220.21 
лв.  

           660.63 лв.  

11 Доставка и монтаж на клапан 
възвратен 2" 

бр. 1         44.50 лв.               44.50 лв.  

12 Доставка и монтаж на клапан 
възвратен Dn65 

бр. 3       131.62 
лв.  

           394.86 лв.  

13 Доставка и монтаж на сферичен 
спирателен вентил 1/2" 

бр. 12         11.89 лв.             142.68 лв.  

14 Доставка и монтаж на сферичен 
спирателен вентил 3/4" 

бр. 4         14.11 лв.               56.44 лв.  

15 Доставка и монтаж на сферичен 
спирателен вентил с холендър 1" 

бр. 18         28.03 лв.             504.54 лв.  

16 Доставка и монтаж на сферичен 
спирателен вентил с холендър 1 
1/4" 

бр. 8         35.59 лв.             284.72 лв.  

17 Доставка и монтаж на сферичен 
спирателен вентил с допълнителен 
холендър 1 1/2" 

бр. 6         56.69 лв.             340.14 лв.  



18 Доставка и монтаж на сферичен 
спирателен вентил 2" 

бр. 15         61.57 лв.             923.55 лв.  

19 Доставка и монтаж на вентил 
спирателен фланцеви тип 
"бътерфлай"  Dn65 

бр. 22       147.91 
лв.  

        3 254.02 
лв.  

20 Доставка и монтаж на клапан 
предпазен 3/4" 3bar 

бр. 4         24.38 лв.               97.52 лв.  

21 Доставка и монтаж на автоматичен 
обезвъздушител прав 1/2" 

бр. 12         13.24 лв.             158.88 лв.  

22 Доставка и монтаж на манометър 
0-6bar с кран 

бр. 8         25.99 лв.             207.92 лв.  

23 Доставка и монтаж на термометър 
0-120°C с гилза 

бр. 8         16.87 лв.             134.96 лв.  

24 Доставка и монтаж на шестпътен 
регулиращ вентил 1" с 
електрическа задвижка 

бр. 2       685.17 
лв.  

        1 370.34 
лв.  

  24V AC/DC, 0-10V         

25 Доставка и монтаж на трипътен 
регулиращ вентил 1" с 
електрическа задвижка 

бр. 3       345.59 
лв.  

        1 036.77 
лв.  

  24V AC/DC, 0-10V         

26 Доставка и монтаж на трипътен 
регулиращ вентил 1 1/4" с 
електрическа задвижка 

бр. 3       345.59 
лв.  

        1 036.77 
лв.  

  24V AC/DC, 0-10V         

27 Доставка и монтаж на трипътен 
регулиращ вентил 1 1/2" с 
електрическа задвижка 

бр. 2       435.02 
лв.  

           870.04 лв.  

  24V AC/DC, 0-10V         

28 Доставка и монтаж на трипътен 
регулиращ вентил 2" с 
електрическа задвижка 

бр. 2       480.78 
лв.  

           961.56 лв.  

  24V AC/DC, (ON-OFF), KNX         

29 Доставка и монтаж на трипътен 
регулиращ вентил Dn65 с 
електрическа задвижка 

бр. 2       960.11 
лв.  

        1 920.22 
лв.  

  24V AC/DC, (ON-OFF), KNX         

30 Доставка и монтаж на тръба PPR 
Ø32x5,4 армирана с фибростъкло, с 
фитинги 

м.л. 2.4         12.24 лв.               29.38 лв.  

31 Доставка и монтаж на тръба PPR 
Ø40x6,7 армирана с фибростъкло, с 
фитинги 

м.л. 41.4         15.92 лв.             659.09 лв.  

32 Доставка и монтаж на тръба PPR 
Ø50x8,3 армирана с фибростъкло, с 
фитинги 

м.л. 55         19.32 лв.          1 062.60 
лв.  



33 Доставка и монтаж на тръба PPR 
Ø63x10,5 армирана с фибростъкло, 
с фитинги 

м.л. 51.8         30.48 лв.          1 578.86 
лв.  

34 Доставка и монтаж на тръба PPR 
Ø75x12,5 армирана с фибростъкло, 
с фитинги 

м.л. 127.2         41.49 лв.          5 277.53 
лв.  

35 Доставка и монтаж на тръба PPR 
Ø110x18,3 армирана с 
фибростъкло, с фитинги 

м.л. 138.9         74.03 лв.        10 282.77 
лв.  

36 Доставка и монтаж на 
кондензопровод PVC Ø32 
топлоизолиран 

м.л. 14.8           8.94 лв.             132.31 лв.  

37 Доставка и монтаж на 
топлоизолация черупкова от 
каменна вата с дебелина 50мм, 
каширана с алуминиево фолио, за 
тръба 3/4" 

м.л. 2.4         19.40 лв.               46.56 лв.  

38 Доставка и монтаж на 
топлоизолация черупкова от 
каменна вата с дебелина 50мм, 
каширана с алуминиево фолио, за 
тръба 1" 

м.л. 41.4         20.31 лв.             840.83 лв.  

39 Доставка и монтаж на 
топлоизолация черупкова от 
каменна вата с дебелина 50мм, 
каширана с алуминиево фолио, за 
тръба 1 1/4" 

м.л. 55         22.76 лв.          1 251.80 
лв.  

40 Доставка и монтаж на 
топлоизолация черупкова от 
каменна вата с дебелина 50мм, 
каширана с алуминиево фолио, за 
тръба 1 1/2" 

м.л. 51.8         23.20 лв.          1 201.76 
лв.  

42 Доставка и монтаж на 
топлоизолация черупкова от 
каменна вата с дебелина 50мм, 
каширана с алуминиево фолио, за 
тръба 2" 

м.л. 127.2         26.36 лв.          3 352.99 
лв.  

43 Доставка и монтаж на 
топлоизолация черупкова от 
каменна вата с дебелина 50мм, 
каширана с алуминиево фолио, за 
тръба 2 1/2" 

м.л. 138.9         30.65 лв.          4 257.29 
лв.  

44 Доставка и монтаж на обшивка за 
тръба 

м2 87.2         46.48 лв.          4 053.06 
лв.  

45 Проба за плътност на отоплителна 
инсталация 

бр. 1       267.32 
лв.  

           267.32 лв.  

46 Топла проба отоплителна 
инсталация 

бр. 1       455.43 
лв.  

           455.43 лв.  



47 Крепежни елементи и консумативи к-кт 1    1 921.90 
лв.  

        1 921.90 
лв.  

  Част: Медицински газове         

1 Доставка и монтаж на медна тръба 
Ø18 х 1 мм с включени фитинги, 
крепеж и припой  

м 36         19.80 лв.             712.80 лв.  

2 Доставка и монтаж на медна тръба 
Ø15 х 1 мм с включени фитинги, 
крепеж и припой  

м 36         16.50 лв.             594.00 лв.  

3 Доставка и монтаж на медна тръба 
Ø12 х 1 мм с включени фитинги, 
крепеж и припой  

м 50         14.30 лв.             715.00 лв.  

4 Доставка и монтаж на медна тръба 
Ø10 х 1 мм с включени фитинги, 
крепеж и припой  

м 60         12.76 лв.             765.60 лв.  

5 Доставка и монтаж на декоративно 
покритие на медни тръби 60х25 мм 

м 20           6.18 лв.             123.60 лв.  

6 Доставка и монтаж на контролно 
табло за 4 газа със спирателни 
кранове 

бр. 1    2 420.00 
лв.  

        2 420.00 
лв.  

7 Доставка и монтаж на газово 
разпредeлително табло за 2 газа 
със светлинна и звукова 
сигнализация за абнормално 
състояние на газовата система  (за 
мед. газове по EN 737-3 или 
еквивалент) 

бр. 1    1 540.00 
лв.  

        1 540.00 
лв.  

8 Доставка и монтаж на редуциращо 
табло за кислород 

бр. 1       544.50 
лв.  

           544.50 лв.  

9 Доставка и монтаж на кран 
спирателен сферичен с холендрови 
връзки 1/2" - Ø15 

бр. 4         31.90 лв.             127.60 лв.  

10 Доставка и монтаж на кран 
спирателен сферичен с холендрови 
връзки 3/4" - Ø18 

бр. 4         41.80 лв.             167.20 лв.  

11 Доставка и монтаж на възвратен 
клапан за кислород с холендрови 
връзки 1/2" - Ø15 

бр. 1         31.90 лв.               31.90 лв.  

*12. Доставка и монтаж на панел за 
включване на апаратура, включващ 
връзки за водород - 1бр, аргон- 
1бр, азот- 1бр, сгъстен въздух- 1бр, 
10 електрически контакта 220V AC 
16A,  

бр. 1    3 410.00 
лв.  

        3 410.00 
лв.  



13 Доставка и монтаж на панел 1000 
мм, включващ 1 доза за кислород, 
1 доза сгъстен въздух, 6 
електрически контакта 220V AC 
16A, 2 зазeмителни контакта, едно 
осветително тяло 18 W 

бр. 1    1 210.00 
лв.  

        1 210.00 
лв.  

14 72 - часова проба на цялата 
инсталация 

бр. 1       220.00 
лв.  

           220.00 лв.  

  Част: Видеоконтрол за движение 
на пациенти в контролирана зона 

        

1 Доставка и монтаж на камера, 
куполна DAHUA 1mp 

бр. 2       137.04 
лв.  

           274.08 лв.  

2 Преместване на налична камера бр. 3         43.56 лв.             130.68 лв.  

3 Доставка и монтаж на DVR 8  бр. 1       500.04 
лв.  

           500.04 лв.  

4 Твърд диск 2000GB бр. 1       210.54 
лв.  

           210.54 лв.  

5 Захранване бр. 1       159.72 
лв.  

           159.72 лв.  

6 Доставка и полагане на кабел RG6 
+2x0,5 

л.м. 220           2.10 лв.             462.00 лв.  

7 Доставка и полагане на кабел FTP 
(за разговорни у-ва 

л.м. 70           2.52 лв.             176.40 лв.  

8 Преместване на разговорни у-ва бр. 3         32.67 лв.               98.01 лв.  

9 Конфигуриране, настройки, 
пускане в експлоатация 

  1       217.80 
лв.  

           217.80 лв.  

 

 
 В случай че бъдем определени за изпълнител на договор, изразяваме съгласие заплащането на 
извършените от нас СМР да се извърши при условията, посочени в проекта на договор към настоящата 
обществена поръчка, по следната банкова сметка: 
Банка  Райфайзенбанк (България) ЕАД 
BIC RZBBBGSF 
IBAN BG 10 RZBB 9155 1064 0051 14, 
 
 Други предложения ............................................................................................................................. 
 
 
 
01.12.2017г.         /         инж.  Христо   Атанасов  Димтров          /                   ............................................ 
    дата    Име и фамилия                                             Подпис на лицето (и печат) 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 
подлежи на оценяване, е с повече от20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за 
начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

  Обща стойност за всички СМР  537 489.25 лв 



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
към договор № 7081/26.02.2018 г., 

сключен между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Планекс“ ЕООД 
 
 
 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ, КОИТО ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
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