
                                           
  

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност 

за съдържанието на документа се носи от МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна и при никакви обстоятелства не може 

да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора. 

Стр. 1 от 19 

Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ 

 Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве  

 на  българските граждани“  

 Проект „Нови възможности за качествени и модерни услуги за  хората 

с психични разстройства в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД,  Варна” 

 ДОГОВОР  

за строително-ремонтни дейности на част от първи етаж, блок  възрастни, на психиатрична 
болница към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, в УПИ-ВМИ, 23-ти подрайон, гр.Варна 

 

Днес, 08.03.2016 г. в гр. Варна между: 

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

„Христо Смирненски“ №1, представлявано от проф. д-р Жанета Георгиева, д.м. - Изпълнителен директор, 

чрез Марта Александрова Дракова, Директор „Икономически дейности“ - упълномощено лице по чл. 8, 

ал. 2 от ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния представител на МБАЛ „Света 

Марина“ ЕАД, гр. Варна с рег. № 1465 от 17.10.2013 г. на нотариус Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, 

с район на действие - РС Варна, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и  

„Промишлено и гражданско строителство“ ООД, ЕИК 103834762, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 88, представлявано от Сашо Боев - Управител, 

наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното: 

 

I.  Предмет на договора. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително-ремонтни дейности 

на част от първи етаж, блок  възрастни, на психиатрична болница към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, в УПИ-

ВМИ, 23-ти подрайон, гр.Варна, съгласно изготвените и представени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествени 

сметки и документация. 

 

II.  Цена. 

Чл.2. (1) Цената на изпълнението на предмета на договора възлиза на 379 964,02 лв. (триста 

седемдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и две стотинки) с включен ДДС, 

съгласно офертата, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заведена при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с входящ номер ВК-33 

от 06.01.2016 г. 

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

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

РСМР, доказани по реда, посочен в чл. 5 от настоящия договор. 

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ част от РСМР посочени в офертата, да 

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

посочена в предходния член. Цената на новите РСМР ще се определи по следния начин: 

1. Часова ставка - 4,20 лв. (четири лева и двадесет стотинки); 

2. Допълнителни разходи върху труда - 100 % (сто процента) от часовата ставка; 

3. Доставно складови разходи върху материалите -  15 % (петнадесет процента) от стойността на 

материалите, вложени за съответните РСМР; 

4. Допълнителни разходи върху механизацията - 30 % (тридесет процента) от стойността на 

механизацията; 

5. Печалба - 10  % (десет процента) от стойността на съответната РСМР. 
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III.  Условия, начин и срокове на плащане 

Чл.4. (1) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева, чрез банков превод от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: „Банка ДСК“ ЕАД , Банков код: BIC STSABGSF,  Банкова сметка: IBAN BG82STSA93000013952743. 

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

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

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

бъде уведомен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната, се счита за действително. 

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответната част от уговореното в чл.2 

възнаграждение, съгласно представения линеен график след приемането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

Протокол за реално извършени и подлежащи на заплащане РСМР (Акт Образец 19) за всеки 30 

(тридесет)-дневен период от изпълнението на договора, срещу представени: 

1. протокол за реално извършени и подлежащи на заплащане РСМР (Акт Образец 19), 

подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и извършващия инвеститорски контрол; 

2. подробна количествена сметка за изпълнените РСМР; 

3. фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на Протокола за реално 

извършени и подлежащи на заплащане РСМР. 

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

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

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

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

определените/договорените единични цени, въз основа на издадена фактура, Приемо- предавателен 

протокол за приемане на извършени РСМР и окончателно приключване на обекта (Акт образец 15), 

подписан от страна на: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия инвеститорски контрол и при 

представяне на изискуемите, съгласно действащата нормативна уредба документи, в срок до 60 

(шестдесет) дни след представянето им. Сумата от междинните и окончателните плащания не може да 

надвишава цената за изпълнение на договора. 

(4) 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 РСМР се удостоверява чрез подписване на 

протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите инвеститорски контрол. 

(5) 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. 

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

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

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

са приети по реда на ал.7 по долу. 

 

 



                                           
  

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност 

за съдържанието на документа се носи от МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна и при никакви обстоятелства не може 

да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора. 

Стр. 3 от 19 

Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ 

 Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве  

 на  българските граждани“  

 Проект „Нови възможности за качествени и модерни услуги за  хората 

с психични разстройства в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД,  Варна” 

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

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

 

IV.  Срок за изпълнение 

Чл.6. Срокът за извършване на РСМР, предмета на договора, е 38 (тридесет и осем) дни, считано от 

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

протоколи по време на строителството. 

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

протокол за приемане на извършени РСМР и окончателно приключване на обекта (Акт образец 15), 

подписан от страна на: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия инвеститорски контрол. 

Чл.8. Гаранционният срок на обекта е 60 (шестдесет) месеца, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

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

 

 

V.  Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да налага промени в параметрите на поръчката 

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

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

необходими за изпълнението предмета на договора. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

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

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

сметка евентуалните нанесени от тях вреди. 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой упълномощен представител, който да контролира 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. Той приема и подписва всички документи по изпълнението на дейностите, предмет на 

договора. 

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата цена за качествено 

извършените от последния работи, в изпълнение на настоящия договор. 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

 

VI.  Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следните длъжностни лица: 

1. Ръководител на обекта   - инж. Радослав Димитров Петев; 

2. Технически ръководител   - Илия Николов Илиев; 

3. Експерт по качеството    - Стойчо Кателиев Кателиев; 
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 4. Отговорник по безопасност и здраве  - инж. Неделчо Георгиев Атанасов. 

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

в предходната алинея. 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не започва работите по изпълнението на настоящия договор, 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След извършването на огледа и съгласуването, се съставя протокол. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнението на договора да вземе необходимите мерки, с 

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

околната среда и безопасността на трети лица. 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни настоящия договор с грижата на добър търговец, като 

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

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява незабавно за своя сметка всички причинени от него 

щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица.  

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора, при стриктното 

спазване на чертежите, спецификациите и действащите законови изисквания. 

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставяните материали, машини и съоръжения, предназначени за 

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

техническите стандарти. Не се допуска влагането на материали и използването на машини и съоръжения, 

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.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ мостри и каталози за 

материалите, машините и съоръженията, които възнамерява да използва при изпълнението на договора, 

придружени от сертификати за качество, най-малко 3 (три) дни преди започване на дейностите, за които 

последните са предназначени. В срок 1 (един) ден, считано от датата на представянето им, каталозите и 

мострите се одобряват или отхвърлят със съответните забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на 

пропуски, неточности и неясноти в чертежите и спецификациите и да поиска съответните инструкции. 

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в най- кратък срок за 

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

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

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи сигурността и охраната на строителната площадка и на 

всички дейности, които се извършват на нея. 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички указания, дадени в писмена форма и вписани в 

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

законовите изисквания. 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява материалите, апаратите, машините и съоръженията до 

влагането им, в складове на строителната площадка или в складове, съобразно изискванията за 

съхранение. 

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва материалите, машините и съоръженията за други цели, 

освен за дейностите, предвидени в договора. 
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 Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на 

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

констатирани от лицата, упражняващи инвеститорски контрол в определен от последния срок. За целта 

се издава писмена инструкция. 

Чл.30. 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. 

Чл.31. Ако недостатъците бъдат констатирани по време на изпитания, приемателно-предавателни 

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

разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от 

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

Чл.33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощения от него 

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

Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за 

извършване на плащанията по настоящия договор. 

Чл.35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извози строителните отпадъци от обекта за своя сметка. 

Чл.36. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 

срок до 2 (два) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на 

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

 

VII. Форсмажорни обстоятелства. 

Чл.37. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди, ако последните са 

причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.38. Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила, е длъжна да уведоми незабавно 

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

изпълнение. 

Чл.39. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава в 

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

непреодолима сила. 

Чл.40. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата 

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

 

VIII.  Прекратяване на договора. 

Чл.41. Договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато: 

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

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

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

последния; 

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

послужила като основание за сключването на настоящия договор или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен във въпросната оферта. 
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 5. при системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

Чл.42. В горепосочените случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с 

мотивирано, писмено, 3 (три) дневно предизвестие. 

Чл.43. След получаване на предизвестието, посочено в предходния член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да 

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

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

договорът се счита за прекратен. 

Чл.44. След прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре незабавно всякакво 

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

Чл.45. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор едностранно, с писмено 

уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) При прекратяване на договора по реда, посочен в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

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

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

договореното между страните. 

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

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

 

IX.  Санкции. 

Чл.46. (1) При нанасяне на вреда по непредпазливост или некачествено изпълнение на РСМР, 

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

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

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

всеки ден до отстраняване на въпросната вреда. 

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

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

на извършените ремонти, удостоверени със съответните първични счетоводни документи. 

Чл.47. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задължението си по чл.6 от настоящия договор, същият 

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

всеки ден на забавата. 

Чл.48. В случай, че се установят обстоятелствата, посочени в чл.41, т.4 от настоящия договор, 

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

изпълнение на договора. 

Чл.49. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази някое от задълженията си по чл.54, ал.2 или по чл.55 от 

настоящия договор, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на гаранцията, посочена в 

чл.50. 
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 X.  Гаранции 

Чл.50. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои 

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

сключване на настоящия договор гаранция за изпълнение в размер на 15 831,83 лв. (петнадесет хиляди 

осемстотин тридесет и един лева и осемдесет и три стотинки), представляваща 5 (пет) % от стойността на 

договора без ДДС.  

 (2) При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията по договора, гаранцията за 

изпълнение по ал.1 се възстановява в срок до три дни от изтичането на гаранционния срок, посочен в 

чл.8 от настоящия договор. 

Чл.51. Гаранцията за изпълнение по чл.50 не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. 

Чл.52. Обслужването на гаранцията за изпълнение по чл.50, таксите и други плащания, банковите 

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

на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.53. В случай на представена гаранция под формата на парична сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 

гаранцията в срок до три работни дни от изтичането на гаранционния срок, без да начислява лихви, след 

уреждане на всички финансови претенции между страните. Освобождаването се извършва чрез 

превеждане на съответната сума по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.54. (1) В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок до три работни дни от изтичането на гаранционния срок. 

(2) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

съответно да удължи срока на валидност на банковата гаранция. 

Чл.55. В случай че банката, издала банковата гаранция за изпълнение на договора, бъде поставена под 

специален надзор или изпадне в неплатежоспособност/ свръхзадълженост, или е обявена в 

несъстоятелност, или й се отнеме лиценза, или неоснователно откаже да заплати предявената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3 (три) дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от искането, съответната заместваща банкова 

гаранция от друга банкова институция, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.56. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора. 

Чл.57. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора при неточно 

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

прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на договорни задължения 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.58. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки. 

Чл.59. При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно 

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

договора се усвоява изцяло като неустойка за прекратяване на договора. 
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 Чл.60. В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по договора от страна на 

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

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

по общия ред. 

Чл.61. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по извънсъдебен ред да усвоява за себе си съответните части от 

дадената за изпълнението на договора гаранция за: 

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

2. Неустойки, дължими по силата на настоящия договор. 

 

XI.  Спорове. 

Чл.62. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават чрез 

преговори. 

Чл.63. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, ще бъдат 

решавани съгласно действащото българско законодателство пред компетентния да разгледа спора 

български съд. 

 

XII.  Съобщения. 

Чл.64. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни ако са 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.65. За дата на съобщението се смята: 

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

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

3. датата на приемането - при изпращане по факс или телекс. 

Чл.66. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

гр. Варна     гр. Варна 

бул. „Христо Смирненски“ №1  бул. „Цар Освободител“ №88  

Чл.67. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от 

промяната. 

 

XIII.  Други условия. 

Чл.68. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този 

договор на трети страни. 

Чл.69. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство. 
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Стр. 10 от 19 

Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ 

 Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве  

 на  българските граждани“  

 Проект „Нови възможности за качествени и модерни услуги за  хората 

с психични разстройства в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД,  Варна” 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

към договор № 6291, сключен на 01.03.2016 г. между  
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Промишлено и гражданско строителство“ ООД  за строително-

ремонтни дейности на част от първи етаж, блок  възрастни, на психиатрична болница към МБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД, в УПИ-ВМИ, 23-ти подрайон, гр.Варна 

      

№ Видове строителни дейности Мярка 
Коли-
чество 

Ед.цена в 
лева без 

ДДС 
Стойност 

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА 

1 Нова зидария (ИТОНГ с дебелина 12 см) м2 170 42,00 7 140,00 

2 Нова зидария (ИТОНГ с дебелина 25 см) м2 7 80,00 560,00 

3 
Събаряне на съществуващи зидове (с дебелина 12 
сантиметра) 

м2 15 4,50 67,50 

4 
Демонтаж на стари врати (дървени, с размери 
80см/200см, 100см/200см, 110см/200см) 

бр. 49 15,00 735,00 

5 
Щурцове бетонни за врати (зид 12 см, доставка и 
монтаж за нови отвори) 

бр. 22 45,00 990,00 

6 
Доставка и монтаж на нови врати 90см/200 см, 1/3 
остъклени, (зид 25 см, МДФ, цвят - по избор на 
възложителя) 

бр. 20 351,00 7 020,00 

7 
Доставка и монтаж на нови врати 90см/200 см, 
неостъклени, (зид 25 см, МДФ, цвят - по избор на 
възложителя)           

бр. 22 305,50 6 721,00 

8 
Доставка и монтаж на нови врати 90см/200 см, 
неостъклени, (зид 12 см, МДФ, цвят - по избор на 
възложителя)             

бр. 8 299,00 2 392,00 

9 
Доставка и монтаж на нови врати за баня 
80см/200 см, неостъклени, (зид 12 см, МДФ, цвят - 
по избор на възложителя) 

бр. 25 299,00 7 475,00 

10 
Сваляне на стара настилка от стаи (премахване на 
балатум)   

м2 700 0,50 350,00 

11 
Натоварване и превоз на строителни отпадъци (от 
обекта до депо, включително такса смет) 

м3 130 28,00 3 640,00 

  Стаи         

12 
Дълбокопроникващ грунд по стара замазка 
(доставка и нанасяне по подове) 

м2 580 0,80 464,00 

13 Изравнителна циментова шпахловка м2 580 4,20 2 436,00 

14 
Доставка и полагане на теракот (по подове, с 
размер 45см/45см, цвят - по избор на възложителя) 

м2 580 42,00 24 360,00 

15 Цокъл от теракот, 8 см  м 700 6,60 4 620,00 
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Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ 

 Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве  
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   Бани         

16 
Дълбокопроникващ грунд (доставка и нанасяне по 
подове) 

м2 75 0,80 60,00 

17 Замазка по под (с дебелина от 2 до 4 сантиметра) м2 75 8,90 667,50 

18 
Дълбокопроникващ грунд (доставка и нанасяне по 
подове, след новата замазка) 

м2 75 0,80 60,00 

19 Циментова шпахловка (по подове) м2 75 4,20 315,00 

20 Полимерна течна хидроизолация с лента по ъглите м2 220 22,00 4 840,00 

21 
Доставка и полагане на теракот (по под, с размер 
33см/33см, цвят - по избор на възложителя) 

м2 75 42,00 3 150,00 

  Коридори         

22 
Дълбокопроникващ грунд върху съществуваща 
мозайка (по под) 

м2 320 0,80 256,00 

23 
Доставка и полагане на гранитогрес (с размер 
60/60, цвят - по избор на възложитиля) 

м2 320 42,00 13 440,00 

24 
Месингови лайсни за преход от гранитогрес към 
теракот (от коридор към стаи)  

м 40 18,00 720,00 

  Съществуващи стени         

25 Изстъргване на стара боя по стени м2 1800 1,20 2 160,00 

26 
Дълбокопроникващ грунд по стара мазилка (по 
стени) 

м2 1800 0,40 720,00 

27 Гипсова шпахловка м2 1800 7,60 13 680,00 

28 Грунд (по стени, върху готова шпахловка) м2 1800 0,20 360,00 

29 Латекс (по стени, цвят - по избор на възложителя) м2 1800 5,20 9 360,00 

  Новоиззидани стени         

30 
Нанасяне на дълбокопроникващ грунд по ИТОНГ 
(по стени) 

м2 170 0,40 68,00 

31 
Цим. шпахловка със стъкловлакнеста мрежа (по 
нови стени от ИТОНГ) 

м2 170 8,20 1 394,00 

32 Гипсова шпахловка м2 170 7,60 1 292,00 

33 Латекс (по стени, цвят по избор на възложителя) м2 170 5,20 884,00 

  Стени в мокри помещения (бани, WC)         

34 
Нанасяне на дълбокопроникващ грунд по ИТОНГ 
или стара мазилка (по стени) 

м2 420 0,80 336,00 

35 
Цим. шпахловка със стъкловлакнеста мрежа (по 
нови стени от ИТОНГ) 

м2 420 8,20 3 444,00 

36 
Полагане на фаянс (до горе, по стени в бани, с 
размер 25см/33см, цвят - по избор на възложителя) 

м2 420 38,00 15 960,00 
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37 

Полагане на фаянс в изливно, склад хигиенни 
материали, разливно и миялно (до горе, по стени с 
размер 25см/33см, цвят - по избор на 
възложителя) 

м2 90 38,00 3 420,00 

38 
Полагане на фаянс в манипулационни и столови 
(по стени с размер 25см/33см, цвят - по избор на 
възложителя) 

м2 100 38,00 3 800,00 

39 
Полагане на фаянс в лекарски кабинети (около 
мивки, по стени)  

м2 15 38,00 570,00 

40 Събаряне на стар фаянс (по стени) м2 190 7,80 1 482,00 

41 
Доставка и монтаж на окачен таван касетиран 
60см/60см в стаи и коридори (бял)  

м2 1000 22,15 22 150,00 

Сума по част„АРХИТЕКТУРА“ без ДДС: 173 559,00 

ЧАСТ: ВИК И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ 

   I. ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ 

  A. ГЛАВНА  ХОРИЗОНТАЛНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА 

  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА  ВОДА 

1 Полипроп. тръба ф 40  м 2 9,375 18,75 

2 Полипроп. тръба ф 32   м 4 12,25 49,00 

3 Полипроп. тръба ф 25 м 6 11,02 66,12 

  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ЗА ТОПЛА  ВОДА 

4 Полипроп. тръба ф 40  м 2 9,94 19,88 

5 Полипроп. тръба ф 32   м 5 13,02 65,10 

6 Полипроп. тръба ф 25 м 12 11,78 141,36 

7 Полипроп. тръба ф 20 м 5 9,50 47,50 

8 Спирателен кран, ф 32мм с изпразнител м 2 12,00 24,00 

9 Спирателен кран, ф 25мм с изпразнител м 7 10,40 72,80 

10 Спирателен кран, ф 20мм с изпразнител м 3 6,60 19,80 

11 Укрепители за водопровод с гумена подложка бр. 20 2,50 50,00 

12 Изолация  на водопровод - термогума         

  - за ф 40мм м 3 3,78 11,34 

  - за ф 32мм м 9 3,41 30,69 

  - за ф25мм м 18 2,80 50,40 

  - за ф20мм м 5 2,80 14,00 

13 Компенсатори на линейно разширение бр. 15 2,80 42,00 

14 
Промиване и дезинфекция на хоризонтална 
водопроводна мрежа 

м 35 0,50 17,50 

15 
Изпитване водопровод - хоризонтална 
водопроводна мрежа 

м 35 0,50 17,50 

16 Направа на улеи в тухлен зид 20см/10см м 35 1,50 52,50 

Б. ВЕРТИКАЛНИ ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ 

  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА  ВОДА 
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 17 Полипроп. тръба ф 32 мм м 5 12,25 61,25 

18 Полипроп. тръба ф 25 мм м 15 11,02 165,30 

  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ЗА ТОПЛА  ВОДА 

19 Полипроп. тръба ф 32 мм  м 5 13,02 65,10 

20 Полипроп. тръба ф 25 мм м 19 11,78 223,82 

21 Полипроп. тръба ф 20 мм м 15 9,50 142,50 

22 Укрепители за водопровод с гумена подложка бр. 40 2,50 100,00 

23 Изолация на водопровод - термогума         

  - за ф 32 мм м 10 3,41 34,10 

  - за ф 25 мм м 34 2,80 95,20 

  - за ф 20 мм м 15 2,80 42,00 

24 Компенсатори на линейно разширение бр. 25 2,80 70,00 

25 
Промиване и дезинфекция на вертикална 
водопроводна мрежа 

м 59 0,50 29,50 

26 
Изпитване водопровод - вертикална 
водопроводна мрежа 

м 59 0,50 29,50 

В. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОПРОВ. МРЕЖА 

  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА  ВОДА 

27 Полипропиленова тръба ф 20мм/10˚ м 80 8,70 696,00 

28 Гъвкава връзка за тоалетно казанче ф 3/8” - 30см бр. 21 3,80 79,80 

  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ЗА ТОПЛА  ВОДА 

29 Полипропиленова тръба ф 20мм/80˚ м 65 13,00 845,00 

  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИТИНГИ  И  АРМАТУРИ 

30 Спирателен кран ф 20мм, без изпразнител бр. 70 4,11 287,70 

31 
Спирателен кран редукция за тоалетно казанче ф 
3/8” 

бр. 21 4,41 92,61 

32 Седяща смесителна батерия за тоалетна мивка бр. 8 68,00 544,00 

33 
Комбинирана смесителна батерия за тоалетна 
мивка-душ 

бр. 18 168,00 3 024,00 

34 Смесителна батерия за изливник бр. 3 68,00 204,00 

35 Стенен комплект за смесителна батерия  бр. 25 2,20 55,00 

36 
Промиване и дезинфекция на водопроводна 
мрежа 

м 145 0,25 36,25 

37 Изпитване водопровод  м 145 0,25 36,25 

38 Направа на улеи в тухлен зид 20см/10см м 145 1,50 217,50 

 II. ВЪТРЕШНА  КАНАЛИЗАЦИЯ 

 А. ГЛАВНА  ХОРИЗОНТАЛНА МРЕЖА БИТОВИ  ОТПАДНИ  ВОДИ - ОКАЧЕНА 

39 
Доставка и монтаж на дебелостенни РVС тръби ф 
160 с дебелина на стената 4,7мм 

м 75 18,00 1 350,00 

40 Доставка и монтаж на укрепители за канализация бр. 75 6,60 495,00 

41 Изпитване хоризонтална канализация м 75 0,25 18,75 

 Б. ВЕРТИКАЛНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ 
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 42 Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110  м 270 12,78 3 450,60 

43 
Вентилационен участък на вертикална 
канализациям, клон - стоманена тръба ф 50 

м 10 48,00 480,00 

44 
Доставка и монтаж на укрепители за 
канализационен клон ф110 

бр. 140 6,60 924,00 

45 
Доставка и монтаж на вентилационни стоманени 
шапки ф100 

бр. 20 42,00 840,00 

46 Изпитване вертикална канализация м 280 0,25 70,00 

  В. ОТВОДНЯВАНЕ САНИТАРНИ ПРИБОРИ 

47 Доставка и монтаж на РVС тръба ф 110  м 20 12,78 255,60 

48 Доставка и монтаж на РVС тръба ф 50  м 60 9,22 553,20 

49 
Доставка и монтаж на гъвкава  тръба ф 110 за 
отводняване на тоалетно седало 

бр. 21 16,00 336,00 

50 
Доставка и монтаж на тоалетно седало с ниско 
разположено тоалетно казанче 

бр. 21 228,00 4 788,00 

51 
Доставка и монтаж на тоалетна мивка, среден 
формат 

бр. 25 186,00 4 650,00 

52 Изпитване канализация м 80 0,25 20,00 

53 Направа на улеи в бетон 20см/10см м 60 1,50 90,00 

ІІІ. Обзавеждане на санитарни възли 

54 
Доставка и монтаж на моноблок, вкл. дъска, 
секретен кран, гофрирана връзка  

бр. 22 228,00 5 016,00 

55 
Доставка и монтаж на фаянсова мивка, среден 
формат, вкл. полуконзола 

бр. 22 186,00 4 092,00 

56 Доставка и монтаж на сифон за мивка, хромникел бр. 35 32,00 1 120,00 

57 
Доставка и монтаж на смесителни батерии, 
седящи, вкл. 2 бр. секретни кранове 

бр. 30 68,00 2 040,00 

58 
Доставка и монтаж на смесителни батерии стенни, 
включително настенки 

бр. 9 68,00 612,00 

59 
Доставка и монтаж на душ батерии, стенни, вкл. 
държатели 

бр. 22 168,00 3 696,00 

60 
Доставка и монтаж на капаци за ревизионни 
отвори 

бр. 32 13,00 416,00 

Сума по част „ВИК И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ“ без ДДС: 43 299,77 

ЧАСТ: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ 

I Табла 

1 
Доставка и монтаж разпределително табло   (Т1,3.) 
- по схема 

бр. 2 980,00 1 960,00 

2 
Доставка и монтаж разпределително табло   (Т2,4.) 
- по схема 

бр. 2 1 085,00 2 170,00 

3 
Доставка и монтаж разпределително табло   (Т5.) - 
по схема 

бр. 1 1 060,00 1 060,00 

4 
Доставка и монтаж разпределително табло (Т6.) - 
по схема 

бр. 1 1 080,00 1 080,00 

II Захранващи линии 
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5 

Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 
5х25мм² 

м 80 25,18 2 014,40 

6 
Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 
5х16мм² 

м 70 14,22 995,40 

7 Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 3х4мм² м 500 4,81 2 405,00 

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

м 50 4,12 206,00 

9 
Доставка и монтаж на силов кабел, тип СВТ 
3х1,5мм² 

м 160 3,98 636,80 

10 
Доставка и монтаж на инсталационен проводник, 
тип  ПВВ-МБ 3х4мм² 

м 1000 4,70 4 700,00 

11 
Доставка и монтаж на инсталационен проводник, 
тип  ПВВ-МБ 3х2,5мм² 

м 1300 4,10 5 330,00 

12 
Доставка и монтаж на инсталационен проводник, 
тип  ПВВ-МБ 3х1,5мм² 

м 1200 3,72 4 464,00 

13 
Доставка и монтаж на инсталационен проводник, 
тип  ПВВ-МБ 2х1мм² 

м 700 3,40 2 380,00 

14 Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм м 50 2,56 128,00 

15 
Доставка и полагане на PVC гофрирана тръба 
Ø23мм 

м 160 2,36 377,60 

16 Доставка и полагане на PVC тръба Ø26мм м 100 2,56 256,00 

17 Направа на улеи в тухлен зид 10см/10см м 300 1,50 450,00 

ІІІ Осветителна и силова инсталации 

  Осветителна инсталация  

18 
Доставка и монтаж на осветително тяло, лед панел 
за вграждане, (правоъгълник) 24W, неутрална 
светлина, 2300lm 

бр. 26 72,05 1 873,30 

19 
Доставка и монтаж на осветително тяло, лед панел 
за вграждане 45W с неутрална светлина, 3700 lm, с 
размер 60/60 см 

бр. 140 72,05 10 087,00 

20 
Доставка и монтаж на стенен аплик 
противовлажен, IP54 

бр. 27 18,00 486,00 

21 

Доставка и монтаж на авариен осветител с 
постоянно поддържано светене (свети и при 
наличие на мрежово захранване), л.л. 1х24W, IP 
65, тип на батерията Ni-Cd 3.6+/2.5Ah 

бр. 7 142,00 994,00 

22 
Доставка и монтаж на вентилатор, битов, 
влагозащитен, IP54 

бр. 23 19,80 455,40 

23 
Доставка и монтаж на ключ за осветление 
единичен, 10А, IP 21 

бр. 60 6,60 396,00 

24 
Доставка и монтаж на ключ за осветление, сериен, 
10А, IP 21 

бр. 30 6,60 198,00 

25 Доставка и монтаж на конзола бр. 90 1,60 144,00 

26 Доставка и монтаж на разклонителна кутия бр. 90 3,30 297,00 
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   Силова инсталация      

27 
Доставка и монтаж на контакт обикновен, 
единичен, IP21 

бр. 120 6,60 792,00 

28 Доставка и монтаж на конзола бр. 120 1,60 192,00 

29 Доставка и монтаж на разклонителна кутия бр. 60 3,30 198,00 

30 Монтаж на маркировъчни табелки бр. 3 0,60 1,80 

31 
Направа на изкоп трета категория, до 1,1х0,6м., 
със зариване и трамбоване 

м 150 19,83 2 974,50 

ІV Слаботокови инсталации     

32 
Доставка и монтаж на главен комуникационен 
шкаф  w600/d500/h600mm 

бр. 1 688,00 688,00 

33 
Доставка и монтаж на разпределителни 
комуникационни кутии 

бр. 10 96,00 960,00 

34 Доставка и полагане на кабел, тип FTP 4х2хAWG 24 м 650 2,48 1 612,00 

35 Доставка и полагане на кабел, тип РК 75-3-11А м 250 2,48 620,00 

36 Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø13 мм м 500 1,40 700,00 

37 Доставка и монтаж на телефонна розетка бр. 13 6,80 88,40 

38 Доставка и монтаж на интернет розетка бр. 13 17,40 226,20 

39 Доставка и монтаж на сплитер TV розетка бр. 22 6,28 138,16 

40 Направа на улеи в тухлен зид 10см/10см м 500 1,50 750,00 

  Болнична сигнално повиквателна система     

41 

Доставка и монтаж на сестрински пулт. 
Представлява високоговорящ апарат с клавиатура, 
дисплей и функционални бутони. При активиране 
на бутон от някоя от болничните стаи, на екрана 
на сестринския пулт да се изписват номера на 
стаята и леглото, от което е постъпило 
повикването, както и общия брой на постъпилите 
повиквания. Едновременно с това да се чува 
специфичен звуков сигнал. Всички повиквания да 
се записват и съхраняват в паметта на пулта, по 
реда на тяхното постъпване. 

бр. 3 560,00 1 680,00 

42 

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. 30 44,52 1 335,60 
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43 

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. 19 44,52 845,88 

44 
Доставка и монтаж на захранващ блок с 
параметри, в зависимост от изискванията на 
системата 

бр. 3 78,00 234,00 

45 Доставка и полагане на кабел, тип ПВА1 0,75 мм м 500 2,55 1 275,00 

46 Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø13 мм м 500 1,40 700,00 

47 Направа на улеи в тухлен зид  10см/10см м 500 1,50 750,00 

  Пожароизвестителна инсталация     

48 

Доставка и монтаж на адресируема 
пожароизвестителна централа. Интерактивна, 
адресируема, възможност за разширяемост чрез 
мрежова работа с други централи, 
пожароизвестителни сигнални контури – мин. 
2бр., пожароизвестителни силови контури – мин. 
1бр., брой адресируеми устройства в един контур 
– не по-малко от 120бр., пожароизвестителни 
зони - не по-малко от 200бр., регистър на събития 
– мин. 1000бр., захранване – 220VAC и 
акумулатори. Изход тип „сух контакт“ с мин. 
24V/1A – мин.3бр., силов изход 24V/1A – мин. 
1бр., интерфейс – RS232 или RS485 – 1бр., степен 
на защита – мин. IP40. 

бр. 1 2 050,00 2 050,00 

49 

Доставка и монтаж на адресируем оптикодимен 
пожароизвестител с основа. Чувствителността на 
дим (ниска, средна или висока) да е в 
съответствие с Европейски стандарт EN54-7 и да е 
програмируем от пожароизвестителната централа 
от т.48. Да има самокомпенсация на 
замърсяването на оптичната камера, като 
сигнализира необходимостта от почистването й. 
Захранващо напрежение – 14-30VDC. Степен на 
защита – мин. IP43. 

бр. 50 60,79 3 039,50 

50 

Доставка и монтаж на адресируем звуков 
сигнализатор. Осигурява звукова сигнализация 
при пожар, съвместима с пожароизвестителната 
централа от т.48.  Степен на защита – мин. IP30. 

бр. 2 78,00 156,00 
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51 

Доставка и монтаж на ръчни адресируем 
пожароизвестител. Подава сигнал към 
пожароизвестителната централа ръчно, при 
счупване на предпазното стъкло. Съвместим с 
пожароизвестителната централа от т.48. Степен на 
защита – мин. IP40. 

бр. 4 64,22 256,88 

52 
Доставка и полагане на кабел, тип ТЧП 2х1 или 
еквивалент 

м 370 4,78 1 768,60 

  Измервания и протоколи         

53 
Протокол от проведени контролни измервания и 
оценка на съответствие на съпротивлението на 
електрическа изолация 

бр 1 180,00 180,00 

54 
Контролни измервания за стойността на 
импеданса на контур "фаза - защитен проводник" 
и оценка на ефективността на защитната мярна 

бр 1 360,00 360,00 

Сума по част „ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ“ без ДДС: 70 116,42 

ЧАСТ: ОТОПЛИТЕНА ИНСТАЛАЦИЯ     

1 
Доставка и монтаж на вентилатори за санитарни 
възли с клапа 90 куб.м/h; 15Pa; 0,03kW/230V 

бр. 22 30,00 660,00 

2 
Доставка и монтаж на пускател за вентилатор 
(еднофазен - ДО 0,2 kW) 

бр. 22 6,80 149,60 

3 Доставка и монтаж НА РVС тръба Ф 110 м 45 5,50 247,50 

4 Доставка и монтаж на РVС колано Ф 110 - 900 бр. 15 4,40 66,00 

5 Доставка и монтаж НА РVС ТРОЙНИК Ф110 бр. 16 5,40 86,40 

6 
 Монтаж на алуминиеви радиатори с височина 500 
мм и от  10 до 14 глидера 

бр. 60 25,50 1 530,00 

7 
Доставка и монтаж на метални стойки за 
укрепване на алуминиеви радиатори с височина 
500 мм и от 10 до 14 глидера  

бр. 120 20,00 2 400,00 

8 
Доставка и монтаж на прав радиаторен вентил с 
присъединителен адаптор за 1/2", конусен 
холендър и ръкохватка    

бр. 60 14,50 870,00 

9 
Доставка и монтаж на прав секретен радиаторен 
вентил с присъединителен адаптор за 1/2", 
конусен холендър и ръкохватка    

бр. 60 14,40 864,00 

10 
Доставка и монтаж на присъединителен адаптор 
за 1/2" към вертикален щранг    

бр. 60 6,72 403,20 

11 
Доставка и монтаж на локален обезвъздушител за 
отоплително тяло 1/2"    

бр. 60 1,80 108,00 

12 
Доставка и монтаж на тръба с аалуминиева 
вложка Ф 20 за хоризонтални отклонения    

м 240 12,12 2 908,80 

13 
Доставка и монтаж на тръба с алуминиева вложка 
Ф 25 за вертикални инсталации 

м 360 17,40 6 264,00 

14 
Доставка и монтаж на тръба с алуминиева вложка 
Ф 32 за вартикални инсталации 

м 360 19,20 6 912,00 

15 
Доставка и монтаж на тръба с алуминиева вложка 
Ф 40 за главни хоризонтали  

м 240 21,60 5 184,00 
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