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



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ОБЕКТ: „Възстановителни СМР в клиники по УНГ и ЛЧХ, следствие на възникнал 

пожар, намиращи се на 9 етаж на основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ 

ЕАД – Варна“ 

№  
№ по 

РД 
Видове строително-ремонтни  работи Мярка Количество 

Част: Архитектурно - строителни работи 

  I Демонтажни работи     

1 4 
Демонтаж на врата с размери 80х200 см от зид с дебелина 

12 см 
бр. 2,00 

2 5 
Демонтаж на врата с размери 110х210 см от зид с дебелина 

25 см 
бр. 2,00 

3 7 
Демонтаж (премахване) на керамична облицовка (теракот) 

по подове и стени 
м2 20,00 

4 8 
Демонтаж (премахване) на керамична облицовка  (фаянс) 

по стени 
м2 43,00 

5 9 
Демонтаж на PVC вратопрозорец с размери 700х210 см с 

врата с размери 80х270 см. 
бр. 1,00 

6 13 
Демонтаж на окачен таван, включително метална 

конструкция 
м2 360,00 

7 14 
Премахване (очукване) на циментова замазка с дебелина до 

2 см по подове 
м2 18,00 

8 16 
Премахване (очукване) на вароциментова мазилка с 

дебелина до 3 см по стени 
м2 65,00 

9 19 
Изхвърляне на строителни отпадъци от обекта до депо, 

включително такса депо 
тон 10,00 

  II Нови СМР     

10 3 

Тераколова (или еквивалент) мазилка върху нови стени от 

блокове от автоклавен клетъчен бетон, включително мрежа 

и всички материали 

м2 65,00 

11 5 
Доставка и монтаж на предстенна обшивка на конструкция 

от гипсокартон GKB 12,5мм 
м2 7,00 

12 7 
Доставка и полагане на минерална вата 100мм, в 

предстенна обшивка от GKB 12,5мм на конструкция 
м2 7,00 

13 11 
Обръщане с вароциментен разтвор/мазилка/ на страници и 

отвори около врати и прозорци над 30 см 
м2 30,00 

14 15 Направа на куфар от гипскартон GKB 12,5mm м2 6,00 

15 17 Доставка и монтаж на ъглопротектор м 40,00 

16 18 
Шпакловка тип Q4 по стени "FUGENFULLER" + 

"SHEETROCK Super Finish" или еквивалент 
м2 960,00 

17 19 Полагане на грунд по стени - преди боядисване м2 1 100,00 

18 21 
Репариране на комромитирани участъци на вароциментова 

мазилка 
м2 110,00 

19 22 
Доставка и полагане на фаянс по стени с размери и цвят  по 

избор на възложителя, вкл. материали 
м2 5,00 

20 23 
Доставка и монтаж на външни и вътрешни ъглови лайсни 

за фаянс с дебелина 8 мм 
м 5,00 

21 26 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по стени м2 960,00 



22 27 
Доставка и полагане на циментова замазка по подове с 

дебелина от 2 до 5 см 
м2 20,00 

23 31 
Доставка и полагане на теракот с размери и цвят по избор 

на възложителя, вкл. материали 
м2 20,00 

24 32 
Доставка и монтаж на первази от теракот  по стени на 

височина 10 см, вкл. материали    
м 35,00 

25 35 Премахване (стъргане) на латекс и постна боя по стени м2 1 100,00 

26 38 
Доставка и трикратно боядисване с латекс по стени, цвят 

по избор на възложителя 
м2 1 100,00 

27 39 
Обръщане около нови прозорци и врати с гипсокартон с 

дебелина 12 мм, вкл. материали 
м 20,00 

28 42 
Полагане на изравнителна замазка самонивелираща с 

възможност за покриване до 4см - BAUMIT или еквивалент 
м2 20,00 

29 50 Доставка и монтаж на первази от PVC м 6,00 

30 56 Доставка и монтаж преходна лайсна м 2,00 

31 62 
Доставка и монтаж на подпрозоречни PVC дъски 0.20м - 

цвят бял гланц 
м 6,00 

32 71 

Облепяне и разопаковане на врати, под и прозорци с 

предпазна материя, хартиено тиксо за превенция от 

нараняване и замърсяване. 

бр 30,00 

33 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 360,00 

34 76 

Доставка и монтаж на защитен банд по стени от PVC  с 

ширина 40 см, на височина 60 см  от  готов  под, цвят по 

избор на възложителя 

м2 6,00 

35 77 
Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални алуминиеви 

щори, за прозорци, бели, размер от място 
м2 8,00 

36 79 

Доставка и монтаж на МДФ врати със светъл размери 

110х200 см на зид с дебелина 25 см, плътни, цвят по избор 

на възложителя (за болнични стаи) 

бр. 2,00 

37 81 

Доставка и монтаж на алуминиеви врати с размери 80х200 

см на зид с дебелина 12 см, пълнеж ПДЧ 8 мм, плътни, 

бели 

бр. 2,00 

38 82 
Доставка и монтаж на  алуминиева врата с размери 240х300 

см, 2/3 остъклена, бяла, входна 
бр. 1,00 

39 х 

Доставка и монтаж на PVC прозорец с размер 225х265см с 

врата с размери 75х265 см– 4 камерен профил, дебелина на 

металната армировка 1.5мм, обков с минимум 15 000 

цикъла на работа (отваряне/затваряне) и гаранция минимум 

5 години, със стъклопакет – нискоемесионен, двуосово 

отваряне на вратата – размер и растер от място, 

включително и подпрозоречен външен ал. перваз с ширина 

25 см и вътрешен PVC до 20 см – цвят бял 

бр. 1,00 

40 х Ремонт на МДФ врати - премахване и залепване на кантове бр. 6,00 

41 х 
Доставка и монтаж на МДФ первази за врати - цвят по 

избор на възложител 
м 11,00 

42 х 
Трикратно боядисване с латекс по релефен таван - цвят 

бял, включително полагане на грунд 
м2 66,00 



43 х 

Доставка и монтаж на антибактериален защитен PVC  

ръбохранител, 30/30/2000мм за болнични заведения, цвят 

по избор на възложителя, притежаващ необходимите 

сертификати 

м 30,00 

Част: Водопроводна и канализационна инсталации 

  I Демонтажни  работи     

44 1 Демонтаж на смесителни батерии бр. 2,00 

45 2 Демонтаж на мивки със сифони бр. 2,00 

46 3 Демонтаж на тоалетни седала бр. 2,00 

  IV Обзавеждане на санитарни възли     

47 1 
Доставка и монтаж на моноблок цвят бял, включително 

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

48 2 
Доставка и монтаж на бяла фаянсова мивка с размери до 

55х45 см, включително полуконзола 
бр. 1,00 

49 4 

Доставка и монтаж на смесителна батерия, седяща, 

включително меки връзки и секретни кранове, модел - 

одобрен от възложителя 

бр. 2,00 

50 6 
Доставка и монтаж на душ батерия, стенна, включително 

стойка за душ, модел - одобрен от възложителя 
бр. 2,00 

51 7 Доставка и монтаж на капаци за ревизионни отвори бр. 10,00 

Част: Електрически инсталации 

  
I 

Вътрешна електрическа инсталация (силова и 

осветителна) 
    

52 2 Демонтаж  на автоматичен предпазител бр. 3,00 

53 4 Демонтаж на луминисцентно осветително тяло бр. 22,00 

54 5 Демонтаж на осветително тяло с нажежаема жичка бр. 6,00 

55 6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 20,00 

56 8 Демонтаж кабели, всички видове м 300,00 

57 12 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х1,5 мм2 м 120,00 

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 98,00 

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

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. 22,00 

62 18 

Доставка и монтаж на светодиоден аплик противовлажен за 

мокри помещения, светлинен поток >=1000 Lm, светлинен 

добив >= 100 Lm/W, 230V, неутрална светлина (4000-

5000К) 

бр. 6,00 

63 19 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа бр. 2,00 

64 20 Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло бр. 4,00 

65 21 Доставка и монтаж на обикновен ключ електрически бр. 12,00 

66 22 Доставка и монтаж на  ключ сериен електрически бр. 10,00 

67 23 Доставка и монтаж на  ключ девиаторен електрически бр. 4,00 

68 24 Доставка и монтаж на контакт обикновен (шуко) бр. 28,00 

69 26 
Доставка и монтаж на контакт монофазен, усилен 32А 

(евростандарт) 
бр. 2,00 



70 27 

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

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

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

конзолна кутия 

бр. 1,00 

71 28 

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

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

конзолна кутия 

бр. 3,00 

72 31 
Доставка и монтаж на  разклонителна кутия за скрита 

инсталация с размери 10х10 см 
бр. 12,00 

73 32 Доставка и монтаж на конзола за ключове и контакти бр. 30,00 

  III Вътрешна телевизионна инсталация     

74 1 Доставка и монтаж на коаксиален кабел РК 75-4-11А м 50,00 

75 2 Доставка и монтаж на TV розетка бр. 1,00 

76 3 Доставка и монтаж на конзола бр. 1,00 

77 4 Доставка и монтаж на сплитер бр. 1,00 

78 5 

Доставка и монтаж на телевизор с плосък екран, с 

дистанционно, диагонал на екрана минимум 30 инча, за 

болнични стаи 

бр. 1,00 

  VI Вътрешна сигнално-повиквателна болнична система     

79 3 

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

на пациента в близост до вратата и се използва за 

анулиране на повикването от сестрата. Да има въженце за 

задействане и светлинен индикатор, показващ режимите на 

работа. В нормално състояние индикаторът да свети в 

зелено. При задействане на един или повече бутон-легло в 

дадена стая, светлинният индикатор на бутон „ресет“ да 

започва да мига в червено. След приемане на повикването 

от пулта, бутон „ресет“ да се връща в нормално състояние. 

бр. 1,00 

80 4 

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

на всяка стая в коридора. Да има светлинен индикатор за 

сигнализация. В нормално състояние лампа - стая да свети 

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

бъдат задействани, светлинната индикация на лампа - стая 

да започва да мига в червено. При анулиране или приемане 

на повикването от сестрата, устройството да преминава в 

нормално състояние и да свети постоянно в зелено. 

бр. 15,00 

81 5 Доставка и монтаж на кабел UTP 4х2х0,5 мм2 м 50,00 

82 6 

Доставка и монтаж на бутон - легло. Използва се за 

изпращане на повикване от леглото в стаята до сестринския 

пулт. Задействането на бутона да става с дръпване на 

въженце, при което към сестринския пулт се изпраща 

повиквателен сигнал. Бутонът да има светлинен индикатор. 

В нормално състояние индикаторът да свети в зелено, 

което да показва, че системата е в режим готовност. При 

задействане на бутона, светлинният индикатор да започва 

да мига в червено, при приемане на повикването да свети 

постоянно в червено, а след това устройството да се връща 

в режим готовност и отново да светва в зелено. 

бр. 3,00 

Част: Отоплителна система, вентилация и климатизация 

  II Вентилационни системи     



  
II.1 

Смукателни вентилации в помещения, складове и 

санитарни възли. 
    

83 1 
Доставка и монтаж на вентилатори за санитарни възли с 

клапа - 90 м3/h; 15Pa; 30W; 230V 
бр. 1,00 

84 2 
Доставка и монтаж на пускател за вентилатор (монофазен, 

автоматичен - до 0,2 kW) 
бр. 1,00 

Част: Инсталация за газове за медицинска употреба 

85 1 Демонтаж на  тръбна разводка от Ø10 до Ø15 м 15,00 

86 2 Демонтаж на стари кранове и дози бр. 9,00 

87 3 
Доставка и монтаж на медна тръба Ø18 х 1 мм с включени 

фитинги, крепеж и припой 
м 10,00 

88 4 
Доставка и монтаж на медна тръба Ø15 х 1 мм с включени 

фитинги, крепеж и припой 
м 10,00 

89 5 
Доставка и монтаж на медна тръба Ø12 х 1 мм с включени 

фитинги, крепеж и припой 
м 10,00 

90 6 
Доставка и монтаж на медна тръба Ø10 х 1 мм с включени 

фитинги, крепеж и припой 
м 10,00 

91 7 
Доставка и монтаж на декоративно покритие на медни 

тръби 60х25 мм 
м 10,00 

92 13 

Доставка и мотаж на панел 1000 мм, включващ 1 доза за 

кислород, 1 доза за вакуум, 1 доза сгъстен въздух, 6 

електрически контакта 220V AC 16A, 2 зазeмителни 

контакта, едно осветително тяло 18 W, бутон за 

повиквателна уредба 

бр. 1,00 

93 14 Доставка и монтаж на носеща шина 1000 мм бр. 3,00 

Част: Пожароизвестяване  

94 x Демонтаж и почистване на датчик димно-оптичен бр. 34,00 

95 x Демонтаж светлинен сигнализатор бр. 26,00 

96 x 

Доставка и монтаж на пожароизвестител включително 

основа, съвместим със същестуващата пожароизвестителна 

станция тип  FD 8030  

бр. 14,00 

97 x Доставка и монтаж на светлинен сигнализатор RU31 бр. 26,00 

98 x 
Доставка и полагане на кабел трудногорим за 

пожароизвестяване 2Х0,5м2 
м 40,00 

99 x Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф13 м 40,00 

100 x Доставка и монтаж на сирена бр. 2,00 

 1. Настоящата техническа спецификация следва да послужи като основа за 

изпълнение на строително-ремонтните работи на обект: „Възстановителни СМР в 

клиники по УНГ и ЛЧХ, следствие на възникнал пожар, намиращи се на 9 етаж на 

основната сграда на 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

Еден. цена лева 

без ДДС

Стойност лева 

без ДДС

I Демонтажни работи

1 4 Демонтаж на врата с размери 80х200 см от зид с дебелина 12 см бр. 2,00 0,00

2 5 Демонтаж на врата с размери 110х210 см от зид с дебелина 25 см бр. 2,00 0,00

3 7
Демонтаж (премахване) на керамична облицовка (теракот) по 

подове и стени
м2 20,00 0,00

4 8 Демонтаж (премахване) на керамична облицовка  (фаянс) по стени м2 43,00 0,00

5 9
Демонтаж на PVC вратопрозорец с размери 700х210 см с врата с 

размери 80х270 см.
бр. 1,00 0,00

6 13 Демонтаж на окачен таван, включително метална конструкция м2 360,00 0,00

7 14
Премахване (очукване) на циментова замазка с дебелина до 2 см 

по подове
м2 18,00 0,00

8 16
Премахване (очукване) на вароциментова мазилка с дебелина до 3 

см по стени
м2 65,00 0,00

9 19
Изхвърляне на строителни отпадъци от обекта до депо, 

включително такса депо
тон 10,00 0,00

II Нови СМР

10 3

Тераколова (или еквивалент) мазилка върху нови стени от блокове 

от автоклавен клетъчен бетон, включително мрежа и всички 

материали

м2 65,00 0,00

11 5
Доставка и монтаж на предстенна обшивка на конструкция от 

гипсокартон GKB 12,5мм
м2 7,00 0,00

12 7
Доставка и полагане на минерална вата 100мм, в предстенна 

обшивка от GKB 12,5мм на конструкция
м2 7,00 0,00

13 11
Обръщане с вароциментен разтвор/мазилка/ на страници и отвори 

около врати и прозорци над 30 см
м2 30,00 0,00

14 15 Направа на куфар от гипскартон GKB 12,5mm м2 6,00 0,00

15 17 Доставка и монтаж на ъглопротектор м 40,00 0,00

16 18
Шпакловка тип Q4 по стени "FUGENFULLER" + "SHEETROCK 

Super Finish" или еквивалент
м2 960,00 0,00

17 19 Полагане на грунд по стени - преди боядисване м2 1 100,00 0,00

18 21
Репариране на комромитирани участъци на вароциментова 

мазилка
м2 110,00 0,00

19 22
Доставка и полагане на фаянс по стени с размери и цвят  по избор 

на възложителя, вкл. материали
м2 5,00 0,00

20 23
Доставка и монтаж на външни и вътрешни ъглови лайсни за фаянс 

с дебелина 8 мм
м 5,00 0,00

21 26 Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по стени м2 960,00 0,00

22 27
Доставка и полагане на циментова замазка по подове с дебелина 

от 2 до 5 см
м2 20,00 0,00

23 31
Доставка и полагане на теракот с размери и цвят по избор на 

възложителя, вкл. материали
м2 20,00 0,00

24 32
Доставка и монтаж на первази от теракот  по стени на височина 10 

см, вкл. материали   
м 35,00 0,00

25 35 Премахване (стъргане) на латекс и постна боя по стени м2 1 100,00 0,00

26 38
Доставка и трикратно боядисване с латекс по стени, цвят по избор 

на възложителя
м2 1 100,00 0,00

27 39
Обръщане около нови прозорци и врати с гипсокартон с дебелина 

12 мм, вкл. материали
м 20,00 0,00

28 42
Полагане на изравнителна замазка самонивелираща с възможност 

за покриване до 4см - BAUMIT или еквивалент
м2 20,00 0,00

29 50 Доставка и монтаж на первази от PVC м 6,00 0,00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Участник

ЕИК

Представл.

Част: Архитектурно - строителни работи

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Възстановителни СМР в клиники по УНГ и ЛЧХ, следствие на възникнал пожар, намиращи се на 9 етаж на 

основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна"                                                                                                                                                   



30 56 Доставка и монтаж преходна лайсна м 2,00 0,00

31 62
Доставка и монтаж на подпрозоречни PVC дъски 0.20м - цвят бял 

гланц
м 6,00 0,00

32 71

Облепяне и разопаковане на врати, под и прозорци с предпазна 

материя, хартиено тиксо за превенция от нараняване и 

замърсяване.

бр 30,00 0,00

33 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 360,00 0,00

34 76

Доставка и монтаж на защитен банд по стени от PVC  с ширина 40 

см, на височина 60 см  от  готов  под, цвят по избор на 

възложителя

м2 6,00 0,00

35 77
Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални алуминиеви щори, 

за прозорци, бели, размер от място
м2 8,00 0,00

36 79

Доставка и монтаж на МДФ врати със светъл размери 110х200 см 

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

болнични стаи)

бр. 2,00 0,00

37 81
Доставка и монтаж на алуминиеви врати с размери 80х200 см на 

зид с дебелина 12 см, пълнеж ПДЧ 8 мм, плътни, бели
бр. 2,00 0,00

38 82
Доставка и монтаж на  алуминиева врата с размери 240х300 см, 

2/3 остъклена, бяла, входна
бр. 1,00 0,00

39 х

Доставка и монтаж на PVC прозорец с размер 225х265см с врата с 

размери 75х265 см– 4 камерен профил, дебелина на металната 

армировка 1.5мм, обков с минимум 15 000 цикъла на работа 

(отваряне/затваряне) и гаранция минимум 5 години, със 

стъклопакет – нискоемесионен, двуосово отваряне на вратата – 

размер и растер от място, включително и подпрозоречен външен 

ал. перваз с ширина 25 см и вътрешен PVC до 20 см – цвят бял

бр. 1,00 0,00

40 х Ремонт на МДФ врати - премахване и залепване на кантове бр. 6,00 0,00

41 х
Доставка и монтаж на МДФ первази за врати - цвят по избор на 

възложител
м 11,00 0,00

42 х
Трикратно боядисване с латекс по релефен таван - цвят бял, 

включително полагане на грунд
м2 66,00 0,00

43 х

Доставка и монтаж на антибактериален защитен PVC  

ръбохранител, 30/30/2000мм за болнични заведения, цвят по 

избор на възложителя, притежаващ необходимите сертификати

м 30,00 0,00

I Демонтажни  работи

44 1 Демонтаж на смесителни батерии бр. 2,00 0,00

45 2 Демонтаж на мивки със сифони бр. 2,00 0,00

46 3 Демонтаж на тоалетни седала бр. 2,00 0,00

IV Обзавеждане на санитарни възли

47 1
Доставка и монтаж на моноблок цвят бял, включително дъска, 

секретен  кран, гъвкава връзка, гофриран моншон
бр. 1,00 0,00

48 2
Доставка и монтаж на бяла фаянсова мивка с размери до 55х45 см, 

включително полуконзола
бр. 1,00 0,00

49 4
Доставка и монтаж на смесителна батерия, седяща, включително 

меки връзки и секретни кранове, модел - одобрен от възложителя
бр. 2,00 0,00

50 6
Доставка и монтаж на душ батерия, стенна, включително стойка 

за душ, модел - одобрен от възложителя
бр. 2,00 0,00

51 7 Доставка и монтаж на капаци за ревизионни отвори бр. 10,00 0,00

I Вътрешна електрическа инсталация (силова и осветителна)

52 2 Демонтаж  на автоматичен предпазител бр. 3,00 0,00

53 4 Демонтаж на луминисцентно осветително тяло бр. 22,00 0,00

54 5 Демонтаж на осветително тяло с нажежаема жичка бр. 6,00 0,00

55 6 Демонтаж на ключове и контакти бр. 20,00 0,00

56 8 Демонтаж кабели, всички видове м 300,00 0,00

57 12 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х1,5 мм2 м 120,00 0,00

58 13 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х2,5 мм2 м 140,00 0,00

59 14 Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3х4 мм2 м 98,00 0,00

60 15 Направа улей за полагане на кабели в тухлен и бетонов зид м 15,00 0,00

Част: Електрически инсталации

Част: Водопроводна и канализационна инсталации



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. 22,00 0,00

62 18

Доставка и монтаж на светодиоден аплик противовлажен за мокри 

помещения, светлинен поток >=1000 Lm, светлинен добив >= 100 

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

бр. 6,00 0,00

63 19 Доставка и монтаж на бактерицидна лампа бр. 2,00 0,00

64 20 Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло бр. 4,00 0,00

65 21 Доставка и монтаж на обикновен ключ електрически бр. 12,00 0,00

66 22 Доставка и монтаж на  ключ сериен електрически бр. 10,00 0,00

67 23 Доставка и монтаж на  ключ девиаторен електрически бр. 4,00 0,00

68 24 Доставка и монтаж на контакт обикновен (шуко) бр. 28,00 0,00

69 26
Доставка и монтаж на контакт монофазен, усилен 32А 

(евростандарт)
бр. 2,00 0,00

70 27

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

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

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

бр. 1,00 0,00

71 28

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

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

кутия

бр. 3,00 0,00

72 31
Доставка и монтаж на  разклонителна кутия за скрита инсталация 

с размери 10х10 см
бр. 12,00 0,00

73 32 Доставка и монтаж на конзола за ключове и контакти бр. 30,00 0,00

III Вътрешна телевизионна инсталация

74 1 Доставка и монтаж на коаксиален кабел РК 75-4-11А м 50,00 0,00

75 2 Доставка и монтаж на TV розетка бр. 1,00 0,00

76 3 Доставка и монтаж на конзола бр. 1,00 0,00

77 4 Доставка и монтаж на сплитер бр. 1,00 0,00

78 5
Доставка и монтаж на телевизор с плосък екран, с дистанционно, 

диагонал на екрана минимум 30 инча, за болнични стаи
бр. 1,00 0,00

VI Вътрешна сигнално-повиквателна болнична система

79 3

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

пациента в близост до вратата и се използва за анулиране на 

повикването от сестрата. Да има въженце за задействане и 

светлинен индикатор, показващ режимите на работа. В нормално 

състояние индикаторът да свети в зелено. При задействане на един 

или повече бутон-легло в дадена стая, светлинният индикатор на 

бутон „ресет“ да започва да мига в червено. След приемане на 

повикването от пулта, бутон „ресет“ да се връща в нормално 

състояние.

бр. 1,00 0,00

80 4

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

всяка стая в коридора. Да има светлинен индикатор за 

сигнализация. В нормално състояние лампа - стая да свети в 

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

задействани, светлинната индикация на лампа - стая да започва да 

мига в червено. При анулиране или приемане на повикването от 

сестрата, устройството да преминава в нормално състояние и да 

свети постоянно в зелено.

бр. 15,00 0,00

81 5 Доставка и монтаж на кабел UTP 4х2х0,5 мм2 м 50,00 0,00

82 6

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

повикване от леглото в стаята до сестринския пулт. Задействането 

на бутона да става с дръпване на въженце, при което към 

сестринския пулт се изпраща повиквателен сигнал. Бутонът да 

има светлинен индикатор. В нормално състояние индикаторът да 

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

готовност. При задействане на бутона, светлинният индикатор да 

започва да мига в червено, при приемане на повикването да свети 

постоянно в червено, а след това устройството да се връща в 

режим готовност и отново да светва в зелено.

бр. 3,00 0,00

II Вентилационни системи

II.1
Смукателни вентилации в помещения, складове и санитарни 

възли.

83 1
Доставка и монтаж на вентилатори за санитарни възли с клапа - 90 

м3/h; 15Pa; 30W; 230V
бр. 1,00 0,00

Част: Отоплителна система, вентилация и климатизация



84 2
Доставка и монтаж на пускател за вентилатор (монофазен, 

автоматичен - до 0,2 kW)
бр. 1,00 0,00

85 1 Демонтаж на  тръбна разводка от Ø10 до Ø15 м 15,00 0,00

86 2 Демонтаж на стари кранове и дози бр. 9,00 0,00

87 3
Доставка и монтаж на медна тръба Ø18 х 1 мм с включени 

фитинги, крепеж и припой
м 10,00 0,00

88 4
Доставка и монтаж на медна тръба Ø15 х 1 мм с включени 

фитинги, крепеж и припой
м 10,00 0,00

89 5
Доставка и монтаж на медна тръба Ø12 х 1 мм с включени 

фитинги, крепеж и припой
м 10,00 0,00

90 6
Доставка и монтаж на медна тръба Ø10 х 1 мм с включени 

фитинги, крепеж и припой
м 10,00 0,00

91 7
Доставка и монтаж на декоративно покритие на медни тръби 

60х25 мм
м 10,00 0,00

92 13

Доставка и мотаж на панел 1000 мм, включващ 1 доза за 

кислород, 1 доза за вакуум, 1 доза сгъстен въздух, 6 електрически 

контакта 220V AC 16A, 2 зазeмителни контакта, едно осветително 

тяло 18 W, бутон за повиквателна уредба

бр. 1,00 0,00

93 14 Доставка и монтаж на носеща шина 1000 мм бр. 3,00 0,00

94 x Демонтаж и почистване на датчик димно-оптичен бр. 34,00 0,00

95 x Демонтаж светлинен сигнализатор бр. 26,00 0,00

96 x

Доставка и монтаж на пожароизвестител включително основа, 

съвместим със същестуващата пожароизвестителна станция тип  

FD 8030 

бр. 14,00 0,00

97 x Доставка и монтаж на светлинен сигнализатор RU31 бр. 26,00 0,00

98 x
Доставка и полагане на кабел трудногорим за пожароизвестяване 

2Х0,5м2
м 40,00 0,00

99 x Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф13 м 40,00 0,00

100 x Доставка и монтаж на сирена бр. 2,00 0,00

0,00 лв.

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

чл. 2.1 от Договора)
бр. 1 0,00 лв. 0,00

Предлаганата от нас обща цена без ДДС в лева е (цифром ): 0,00 лв.

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

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):

Част: Инсталация за газове за медицинска употреба

Част: Пожароизвестяване 




