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Информацията в този документ е заличена на основание чл. 37 от ЗОП



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ОБЕКТ: "Подготовка за монтаж на рентгенова уредба за скопия и графия „Xantara”, 

производител „Apelem“, Франция, разположена на първи етаж - каб. 130  в Клиника по 

образна диагностика" към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна   

№  
№ по 

РД 
Видове строително-ремонтни  работи Мярка Количество 

Част: Архитектурно - строителни работи 

  I Демонтажни работи     

1 7 
Демонтаж (премахване) на керамична облицовка (теракот) 

по подове и стени 
м2 15,00 

2 8 
Демонтаж (премахване) на керамична облицовка  (фаянс) по 

стени 
м2 55,00 

3 13 
Демонтаж на окачен таван, включително метална 

конструкция 
м2 30,00 

4 14 
Премахване (очукване) на циментова замазка с дебелина до 

2 см по подове 
м2 80,00 

5 16 
Премахване (очукване) на вароциментова мазилка с 

дебелина до 3 см по стени 
м2 55,00 

6 19 
Изхвърляне на строителни отпадъци от обекта до депо, 

включително такса депо 
тон 10,00 

7 х Демонтаж на PVC настилка м2 70,00 

  II Нови СМР     

8 3 

Тераколова (или еквивалент) мазилка върху нови стени от 

блокове от автоклавен клетъчен бетон, включително мрежа и 

всички материали 

м2 55,00 

9 9 
Обръщане с GKB 12,5мм на страници и отвори около врати 

и прозорци до 30см 
м 6,00 

10 13 
Вертикален преход от гипскартон GKB 12,5mm, пола - до 40 

см в ок-н таван, вкл-но алуминиев  ъглопротектор 
м 16,00 

11 15 Направа на куфар от гипскартон GKB 12,5mm м2 2,00 

12 18 
Шпакловка тип Q4 по стени "FUGENFULLER" + 

"SHEETROCK Super Finish" или еквивалент 
м2 130,00 

13 19 Полагане на грунд по стени - преди боядисване м2 160,00 

14 21 
Репариране на комромитирани участъци на вароциментова 

мазилка 
м2 30,00 

15 22 
Доставка и полагане на фаянс по стени с размери и цвят  по 

избор на възложителя, вкл. материали 
м2 55,00 

16 23 
Доставка и монтаж на външни и вътрешни ъглови лайсни за 

фаянс с дебелина 8 мм 
м 20,00 

17 24 
Доставка и полагане на хидроизолация на цимент-полимерна 

основа 
м2 10,00 

18 26 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по стени м2 73,00 

19 27 
Доставка и полагане на циментова замазка по подове с 

дебелина от 2 до 5 см 
м2 15,00 

20 28 

Доставка и полагане на РVC покритие  по под в коридори, 

операционни, процедурни и болнични стаи, цвят по избор на 

възложителя, включително и направа на основа 

м2 73,00 



21 29 

Доставка и полагане на первази, тип холкер от РVC  по 

стени на височина 10 см, включително и подготовка на 

основата. 

м 56,00 

22 31 
Доставка и полагане на теракот с размери и цвят по избор на 

възложителя, вкл. материали 
м2 14,00 

23 35 Премахване (стъргане) на латекс и постна боя по стени м2 50,00 

24 37 
Доставка и монтаж на алуминиеви лайсни за гипсова 

шпакловка 
м 63,00 

25 38 
Доставка и трикратно боядисване с латекс по стени, цвят по 

избор на възложителя 
м2 160,00 

26 42 
Полагане на изравнителна замазка самонивелираща с 

възможност за покриване до 4см - BAUMIT или еквивалент 
м2 73,00 

27 55 Изливане и обличане на праг с гранитогрес м 1,00 

28 56 Доставка и монтаж преходна лайсна м 4,00 

29 71 

Облепяне и разопаковане на врати, под и прозорци с 

предпазна материя, хартиено тиксо за превенция от 

нараняване и замърсяване. 

бр 15,00 

30 72 
Изкърпване около врати и прозорци с вароциментова 

мазилка с ширина до 20 см, вкл. материали 
м 22,00 

31 73 

Доставка и монтаж на растерен PVC таван с размери 60х60 

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

мокри помещения, цвят по избор на възложителя 

м2 75,00 

32 х Доставка и монтаж на хидроизолационна лента м 7,00 

33 х 

Разширяване на отвор в зид от 75х95 см на 110х170 см, за 

монтаж на оловно стъкло 100х160 см, включително  

доставка и монтаж на алуминиева рамка, монтаж на 

стъклото и оловна защита - размер от място 

бр 1,00 

34 х Доставка и полагане на бетон за разширяване на фундамент м3 1,00 

35 х 
Преработка на преградни стени на алуминиева конструкция 

с пълнеж от плътно ПДЧ на преданестизиологичен кабинет  
м2 15,00 

Част: Водопроводна и канализационна инсталации 

  I Демонтажни  работи     

36 1 Демонтаж на смесителни батерии бр. 3,00 

37 2 Демонтаж на мивки със сифони бр. 3,00 

38 3 Демонтаж на тоалетни седала бр. 1,00 

39 4 Демонтаж на подови сифони бр. 1,00 

40 6 Демонтаж на PVС тръби Ø50 и Ø100 м 3,00 

  II Изграждане на нова водопроводна инсталация     

41 1 
Доставка и монтаж на PVC тръба Ø50, дебелостенна, 

включително фитинги 
м 1,00 

42 2 
Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, дебелостенна, 

включително фитинги 
м 1,00 

43 3 
Доставка и монтаж на подов сифон, рогов, метален, гладък, с 

размери 95х95 мм 
бр. 1,00 

  IV Обзавеждане на санитарни възли     

44 1 
Доставка и монтаж на моноблок цвят бял, включително 

дъска, секретен  кран, гъвкава връзка, гофриран моншон 
бр. 1,00 

45 2 
Доставка и монтаж на бяла фаянсова мивка с размери до 

55х45 см, включително полуконзола 
бр. 1,00 

46 3 Доставка и монтаж на сифон за мивка, хромникел бр. 1,00 



47 5 
Доставка и монтаж на смесителна батерия, стенна, 

включително и настенка, модел - одобрен от възложителя 
бр. 2,00 

48 7 Доставка и монтаж на капаци за ревизионни отвори бр. 2,00 

Част: Електрически инсталации 

  
I 

Вътрешна електрическа инсталация (силова и 

осветителна) 
    

49 1 Преработка на етажно ел. табло, уточнение на място бр. 1,00 

50 2 Демонтаж  на автоматичен предпазител бр. 10,00 

51 3 Демонтаж на прекъсвачи бр. 2,00 

52 4 Демонтаж на луминисцентно осветително тяло бр. 10,00 

53 5 Демонтаж на осветително тяло с нажежаема жичка бр. 3,00 

54 6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 30,00 

55 7 Демонтаж на датчик димно оптичен бр. 2,00 

56 8 Демонтаж кабели, всички видове м 200,00 

57 12 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х1,5 мм2 м 135,00 

58 13 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х2,5 мм2 м 140,00 

59 14 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х4 мм2 м 70,00 

60 15 Направа улей за полагане на кабели в тухлен и бетонов зид м 35,00 

61 16 

Доставка и монтаж на светодиоден осветителен панел с 

размери 60х60 см за вграждане в окачен таван, светлинен 

поток >=3700 Lm, светлинен добив >= 100 Lm/W, 230V,  

нуетрална светлина (4000-5000К) 

бр. 24,00 

62 19 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00 

63 20 Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло бр. 2,00 

64 21 Доставка и монтаж на обикновен ключ електрически бр. 4,00 

65 22 Доставка и монтаж на  ключ сериен електрически бр. 4,00 

66 24 Доставка и монтаж на контакт обикновен (шуко) бр. 18,00 

67 25 

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

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

фасадна рамка, обща конзолна кутия 

бр. 2,00 

68 30 Доставка и монтаж  на датчик димно оптичен бр. 2,00 

69 31 
Доставка и монтаж на  разклонителна кутия за скрита 

инсталация с размери 10х10 см 
бр. 16,00 

70 32 Доставка и монтаж на конзола за ключове и контакти бр. 40,00 

71 х Доставка и монтаж на светещи табели "не влизай" бр. 2,00 

72 х 
Доставка и монтаж на св. табели "внимание ренгеново 

облъчване" 
бр 2,00 

73 х Доставка и монтаж на контакт   RJ11 бр 2,00 

74 х Доставка и монтаж на авариен бутон SW MICRO 6PIN 5x5 бр 3,00 

75 х Доставка и монтаж на МУК SI-03f бр 4,00 

76 х Доставка и монтаж на CL135CH-7x1 м. 15,00 

77 х Доставка и монтаж на CL135CH-5x1 м. 50,00 

78 х  Доставка и монтаж на LiYCY3x0,5 м. 40,00 

79 х Доставка и монтаж на SFTP STP CAT.6E CCA м. 40,00 

80 х Доставка и монтаж на стенен кабелен канал СКК  100/80 мм м. 20,00 

  
IV 

Структурна кабелна система  - болнична компютърна 

мрежа 
    



81 1 Доставка и полагане на кабел UTP/ FTP кат.5e/6 м 350,00 

82 3 
Доставка и полагане на гофра за вертикални кабелни трасета 

от розетка до двоен таван 
м 20,00 

83 7 
Тестване и маркиране на портове на розетки на Структурна 

кабелна система – сегмент 
бр. 6,00 

  
IV 

Структурна кабелна система  - болнична компютърна 

мрежа 
    

84 2 
Доставка и монтаж на розетка 1хRJ45 за вкопан монтаж на 

стена  
бр. 6,00 

 

 1. Настоящата техническа спецификация следва да послужи като основа за 

изпълнение на строително-ремонтните работи на обект: „Подготовка за монтаж на 

рентгенова уредба за скопия и графия „Xantara”, производител „Apelem“, Франция, 

разположена на първи етаж - каб. 130  в Клиника по образна диагностика“ към 

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна  

 2. При осъществяване на възложените строително-ремонтни работи следва да се 

спазват изискванията на ЗУТ, ЗЗБУТ, ЗУО и всички свързани с тях подзаконови 

нормативни актове. СМР се извършват при строго съблюдаване на техниката на 

безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд. Изпълнителят носи отговорност пред контролните органи и 

Възложителя, ако при извършването на строително-ремонтните работи е допуснал 

отклонения от изискванията на строителните, техническите и технологичните правила 

или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. 

3. При изпълнение на възложените строителни и ремонтни работи се изисква 

влагането на качествени строителни материали, придружени със съответните 

сертификати за качество. Използваните материали по време на строителните дейности 

следва да отговарят на Българските държавни стандарти и посочените производители в 

предложението на Изпълнителя. 

 4. В срока на изпълнение на  договора Възложителя ще осъществява пълен контрол 

чрез упълномощени длъжностни лица, включващ проверки относно качество, 

количеството и съхранението на материалите, които се влагат при ремонта, както и 

сроковете за извършване на  СМР. 

 
 

 



№ 
№ по 

РД
Видове строително-ремонтни  работи Мярка Количество

Ед. цена лева 

без ДДС

I Демонтажни работи

1 7
Демонтаж (премахване) на керамична облицовка (теракот) по 

подове и стени
м2 15,00

2 8 Демонтаж (премахване) на керамична облицовка  (фаянс) по стени м2 55,00

3 13 Демонтаж на окачен таван, включително метална конструкция м2 30,00

4 14
Премахване (очукване) на циментова замазка с дебелина до 2 см 

по подове
м2 80,00

5 16
Премахване (очукване) на вароциментова мазилка с дебелина до 3 

см по стени
м2 55,00

6 19
Изхвърляне на строителни отпадъци от обекта до депо, 

включително такса депо
тон 10,00

7 х Демонтаж на PVC настилка м2 70,00

II Нови СМР

8 3

Тераколова (или еквивалент) мазилка върху нови стени от блокове 

от автоклавен клетъчен бетон, включително мрежа и всички 

материали

м2 55,00

9 9
Обръщане с GKB 12,5мм на страници и отвори около врати и 

прозорци до 30см
м 6,00

10 13
Вертикален преход от гипскартон GKB 12,5mm, пола - до 40 см в 

окачен таван, включително алуминиев  ъглопротектор
м 16,00

11 15 Направа на куфар от гипскартон GKB 12,5mm м2 2,00

12 18
Шпакловка тип Q4 по стени "FUGENFULLER" + "SHEETROCK 

Super Finish" или еквивалент
м2 130,00

13 19 Полагане на грунд по стени - преди боядисване м2 160,00

14 21
Репариране на комромитирани участъци на вароциментова 

мазилка
м2 30,00

15 22
Доставка и полагане на фаянс по стени с размери и цвят  по избор 

на възложителя, вкл. материали
м2 55,00

16 23
Доставка и монтаж на външни и вътрешни ъглови лайсни за фаянс 

с дебелина 8 мм
м 20,00

17 24
Доставка и полагане на хидроизолация на цимент-полимерна 

основа
м2 10,00

18 26 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по стени м2 73,00

19 27
Доставка и полагане на циментова замазка по подове с дебелина 

от 2 до 5 см
м2 15,00

20 28

Доставка и полагане на РVC покритие  по под в коридори, 

операционни, процедурни и болнични стаи, цвят по избор на 

възложителя, включително и направа на основа

м2 73,00

21 29
Доставка и полагане на первази, тип холкер от РVC  по стени на 

височина 10 см, включително и подготовка на основата.
м 56,00

22 31
Доставка и полагане на теракот с размери и цвят по избор на 

възложителя, вкл. материали
м2 14,00

23 35 Премахване (стъргане) на латекс и постна боя по стени м2 50,00

24 37 Доставка и монтаж на алуминиеви лайсни за гипсова шпакловка м 63,00

25 38
Доставка и трикратно боядисване с латекс по стени, цвят по избор 

на възложителя
м2 160,00

26 42
Полагане на изравнителна замазка самонивелираща с възможност 

за покриване до 4см - BAUMIT или еквивалент
м2 73,00

27 55 Изливане и обличане на праг с гранитогрес м 1,00

28 56 Доставка и монтаж преходна лайсна м 4,00

Представл.

Част: Архитектурно - строителни работи

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Участник

ЕИК

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Подготовка за монтаж на рентгенова уредба за скопия и графия „Xantara”, производител „Apelem“, Франция, 

разположена на първи етаж - каб. 130  в Клиника по образна диагностика" към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна                                                                                                                                                   



29 71

Облепяне и разопаковане на врати, под и прозорци с предпазна 

материя, хартиено тиксо за превенция от нараняване и 

замърсяване.

бр 15,00

30 72
Изкърпване около врати и прозорци с вароциментова мазилка с 

ширина до 20 см, вкл. материали
м 22,00

31 73

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

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

помещения, цвят по избор на възложителя

м2 75,00

32 х Доставка и монтаж на хидроизолационна лента м 7,00

33 х

Разширяване на отвор в зид от 75х95 см на 110х170 см, за монтаж 

на оловно стъкло 100х160 см, включително  доставка и монтаж на 

алуминиева рамка, монтаж на стъклото и оловна защита - размер 

от място

бр 1,00

34 х Доставка и полагане на бетон за разширяване на фундамент м3 1,00

35 х
Преработка на преградни стени на алуминиева конструкция с 

пълнеж от плътно ПДЧ на преданестизиологичен кабинет 
м2 15,00

I Демонтажни  работи

36 1 Демонтаж на смесителни батерии бр. 3,00

37 2 Демонтаж на мивки със сифони бр. 3,00

38 3 Демонтаж на тоалетни седала бр. 1,00

39 4 Демонтаж на подови сифони бр. 1,00

40 6 Демонтаж на PVС тръби Ø50 и Ø100 м 3,00

II Изграждане на нова водопроводна инсталация

41 1
Доставка и монтаж на PVC тръба Ø50, дебелостенна, включително 

фитинги
м 1,00

42 2
Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, дебелостенна, 

включително фитинги
м 1,00

43 3
Доставка и монтаж на подов сифон, рогов, метален, гладък, с 

размери 95х95 мм
бр. 1,00

IV Обзавеждане на санитарни възли

44 1
Доставка и монтаж на моноблок цвят бял, включително дъска, 

секретен  кран, гъвкава връзка, гофриран моншон
бр. 1,00

45 2
Доставка и монтаж на бяла фаянсова мивка с размери до 55х45 см, 

включително полуконзола
бр. 1,00

46 3 Доставка и монтаж на сифон за мивка, хромникел бр. 1,00

47 5
Доставка и монтаж на смесителна батерия, стенна, включително и 

настенка, модел - одобрен от възложителя
бр. 2,00

48 7 Доставка и монтаж на капаци за ревизионни отвори бр. 2,00

I Вътрешна електрическа инсталация (силова и осветителна)

49 1 Преработка на етажно ел. табло, уточнение на място бр. 1,00

50 2 Демонтаж  на автоматичен предпазител бр. 10,00

51 3 Демонтаж на прекъсвачи бр. 2,00

52 4 Демонтаж на луминисцентно осветително тяло бр. 10,00

53 5 Демонтаж на осветително тяло с нажежаема жичка бр. 3,00

54 6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 30,00

55 7 Демонтаж на датчик димно оптичен бр. 2,00

56 8 Демонтаж кабели, всички видове м 200,00

57 12 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х1,5 мм2 м 135,00

58 13 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х2,5 мм2 м 140,00

59 14 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х4 мм2 м 70,00

60 15 Направа улей за полагане на кабели в тухлен и бетонов зид м 35,00

61 16

Доставка и монтаж на светодиоден осветителен панел с размери 

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

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

(4000-5000К)

бр. 24,00

62 19 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа бр. 1,00

63 20 Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло бр. 2,00

64 21 Доставка и монтаж на обикновен ключ електрически бр. 4,00

65 22 Доставка и монтаж на  ключ сериен електрически бр. 4,00

66 24 Доставка и монтаж на контакт обикновен (шуко) бр. 18,00

Част: Електрически инсталации

Част: Водопроводна и канализационна инсталации



67 25

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

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

рамка, обща конзолна кутия

бр. 2,00

68 30 Доставка и монтаж  на датчик димно оптичен бр. 2,00

69 31
Доставка и монтаж на  разклонителна кутия за скрита инсталация 

с размери 10х10 см
бр. 16,00

70 32 Доставка и монтаж на конзола за ключове и контакти бр. 40,00

71 х Доставка и монтаж на светещи табели "не влизай" бр. 2,00

72 х Доставка и монтаж на св. табели "внимание ренгеново облъчване" бр 2,00

73 х Доставка и монтаж на контакт   RJ11 бр 2,00

74 х Доставка и монтаж на авариен бутон SW MICRO 6PIN 5x5 бр 3,00

75 х Доставка и монтаж на МУК SI-03f бр 4,00

76 х Доставка и монтаж на CL135CH-7x1 м. 15,00

77 х Доставка и монтаж на CL135CH-5x1 м. 50,00

78 х  Доставка и монтаж на LiYCY3x0,5 м. 40,00

79 х Доставка и монтаж на SFTP STP CAT.6E CCA м. 40,00

80 х Доставка и монтаж на стенен кабелен канал СКК  100/80 мм м. 20,00

IV Структурна кабелна система  - болнична компютърна мрежа

81 1 Доставка и полагане на кабел UTP/ FTP кат.5e/6 м 350,00

82 3
Доставка и полагане на гофра за вертикални кабелни трасета от 

розетка до двоен таван
м 20,00

83 7
Тестване и маркиране на портове на розетки на Структурна 

кабелна система – сегмент
бр. 6,00

IV Структурна кабелна система  - болнична компютърна мрежа

84 2 Доставка и монтаж на розетка 1хRJ45 за вкопан монтаж на стена бр. 6,00

85 х
Непредвидени разходи  за допълнителни количества – 20 % (съгл. 

чл. 2.1 от Договора)
бр. 1 0,00 лв.

Предлаганата от нас обща цена без ДДС в лева е (цифром ):

Обща цена по основна КСС

Предлаганата от нас обща цена без ДДС в лева е (словом):

Предлаганият от нас срок за изпълнение на поръчката е (в календарни дни цифром и словом):

Декларирам, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на проекта на договор.

Срокът на валидност на офертата е (в календарни дни цифром и словом):

Длъжност

Декларирам, че няма промяна в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, касаещи изпълнителя и лицата по чл. 54, ал. 2 

от ЗОП и представените във връзка с подписаното рамково споразумение документи по чл. 58 от ЗОП са актуални. 

Декларирам, че офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.

Подпис:

Име, фамилия





Стойност лева 

без ДДС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Част: Архитектурно - строителни работи

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Подготовка за монтаж на рентгенова уредба за скопия и графия „Xantara”, производител „Apelem“, Франция, 

разположена на първи етаж - каб. 130  в Клиника по образна диагностика" към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна                                                                                                                                                   
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Част: Електрически инсталации

Част: Водопроводна и канализационна инсталации



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 лв.

0,00

0,00 лв.

Декларирам, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на проекта на договор.

Декларирам, че няма промяна в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, касаещи изпълнителя и лицата по чл. 54, ал. 2 

от ЗОП и представените във връзка с подписаното рамково споразумение документи по чл. 58 от ЗОП са актуални. 

Декларирам, че офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.




