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ДОГОВОР  
за строително-ремонтни дейности във връзка с реконструкция на централен вход  

на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 

 

Днес, 28.04.2016 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 Изпълнителния директор- проф. д-р Жанета Георгиева, 
д.м., 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  

„Ай Ви Сейлингс“ ООД, ЕИК 103550712, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Уста 
Кольо Фичето“ № 25 Б, представлявано заедно и поотделно от управителите Валентин Петров Димов 
и Пламен Георгиев Стоянов, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание чл. 41 от ЗОП и след проведена процедура с предмет: „1) Строително-ремонтни 
дейности във връзка с реконструкция на централен вход на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна; 
2) Доставка и монтаж на: 2.1. Кръгла, автоматично въртяща се врата; 2.2. Автоматизирана антипаник 
врата“,  се сключи настоящият договор за следното: 

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително-ремонтни 
дейности (СРД) във връзка с реконструкция на централен вход на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД -  Варна, 
при спазване условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по проведената обществена поръчка и 
съгласно приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -Приложение 1, 
представляващо неразделна част от договора.    

II.  СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. 

Чл.2. (1) Максималната стойност на договора е 89 953,68 лв. (осемдесет и девет хиляди, 
деветстотин петдесет и три лева, и шестдесет и осем стотинки) с включени ДДС и всички разходи за 
изпълнение на поръчката: за труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, 
управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за 
поддържането на обекта по време на извършване на действията по предмета на поръчката, както и в 
определения гаранционен срок.   

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата сума, посочена в предходния 
член. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само реално извършените от последния работи, 
доказани по реда, посочен в чл. 5 от настоящия договор. 

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска писмено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ част от строително-
ремонтните дейности, посочени в офертата, да бъдат заменени с други, като общата стойност на 
извършените дейности не надвишава стойността, посочена в предходния член. Стойността на новите 
строително-ремонтни дейности ще се определи по следния начин: 

1. Часова ставка - 5,00 (пет) лева; 
2. Допълнителни разходи върху труда - 100 (сто) % от часовата ставка; 
3. Допълнителни разходи за механизация - 40 (четиридесет) % от стойността на механизацията; 

 4. Доставно складови разходи върху материалите - 7 (седем) % от стойността на материалите, 
вложени за съответните СРД; 
5. Печалба 9 (девет) % от стойността на съответната СРД. 

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 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка: 
Банка: „Пиреос България” АД, Банков код: BIC PIRBBGSF, Сметка: IBAN BG95PIRB71791703002051. 
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(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 стойността, посочена в чл.2, след приемането 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Протокол за реално извършени и подлежащи на заплащане строително-
ремонтни дейности (Акт Образец 19), срещу представена оригинална данъчна фактура. 

(2) Плащането ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни от представяне на документите по ал. 1, като крайната сума не може да надвишава 
стойността за изпълнение на договора, посочена в чл. 2. 

(3) 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 строително-ремонтни дейности се 
удостоверява чрез подписване на протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите 
инвеститорски контрол лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) 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. 

IV.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл.6. Срокът за извършване на дейностите по договора, е 45 (четиридесет и пет) календарни дни, 
считано от датата на откриване на строителна площадка. 

Чл.7. За дата на завършване на дейностите по Приложение 1 от договора, се счита датата на 
подписване на Приемо-предавателен протокол за извършените строително-ремонтни дейности (Акт 
Образец 19). 

Чл.8. Гаранционният срок на строително-ремонтни дейности на обекта, е 60 (шестдесет) месеца, 
считано от датата на двустранно подписан Протокол (Акт Образец 15), 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 срока, посочен в чл. 8. 

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 представител, който да контролира във всеки един момент 
изпълнението на договора по отношение на качество, количество, 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 стойност 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: 
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№ Длъжност Три имена 

1 Ръководител на обекта Веселин Аспарухов Вълчев 

2 Технически ръководител Стоян Тодоров Стоянов 

3 Експер по качество Владимир Веселинов Монев 

4 Отговорник по безопасност и здраве Галина Лазарова Митева 

(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 обекта и да ги замени с качествени за своя сметка. 

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение 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 обекта и на всички 
дейности, които се извършват на него. 

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

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. 
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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 овластения от него за 
целта 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. 

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. 

Чл.36. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди, ако последните 
са причинени в резултат на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на Договора и 
намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавата. 

Чл.37. 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.38. 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.39. 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.40. 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 овластеното 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; 
5. при системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

Чл.41. В горепосочените случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с 
мотивирано, писмено, 3 (три) дневно предизвестие. 
Чл.42. 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.43. След прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре незабавно всякакво 
изпълнение, да обезопаси обекта и да го напусне в 3 (три) дневен срок. 
Чл.44. (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. 
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Чл.45. (1)  При нанасяне на вреда по непредпазливост или некачествено изпълнение на СРД, 
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 със 
стойността на извършените ремонти, удостоверени със съответните първични счетоводни документи. 

Чл.46. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задълженията 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. 

X.  СПОРОВЕ. 

Чл.47. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават чрез 
преки преговори. 

Чл.48. 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. 

XI.  СЪОБЩЕНИЯ. 

Чл.49. 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.50. 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.51. За целите на настоящия договор, контактите за кореспонденция на страните са както следва: 

 За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Населено място гр. Варна гр. Варна 

ж.к., улица, № ул. „Уста Кольо Фичето“ №25 Б бул.„Христо Смирненски“ №1 

Телефон 052 571616 052 978500 

Факс 052 571615 052 302874 

Лице за контакт Валентин Димов/ Пламен Стоянов инж. Светослав Стоянов 

Електронна поща office@ivceilings.bg officeub@mail.bg 

 
Чл.52. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок 

от промяната. 

XII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ. 

Чл.53. ПРОДАВАЧЪТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този 
договор на трети страни, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.  

Чл.54. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство. 

XIII.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл.55. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по взаимно съгласие на 
страните, изразено в писмена форма и при спазване на изискванията на ЗОП. 

Чл.56. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език - по един 
за всяка от страните. 

 
При подписването на настоящия договор се представиха следните документи, които са 

неразделна негова част: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към договор 6398/28.04.2016 г.  

за строително-ремонтни дейности във връзка с реконструкция на централен вход,  
сключен между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и„Ай Ви Сейлингс“ ООД  

 

 

№ Видове дейности Мярка 
Коли-
чество 

Ед.цена в 
лева без 

ДДС 
Стойност 

1 2 3 4 5 6 

I Фоайе, кота +/-0,00         

1 
Демонтаж на витрини и плъзгащи врати на вход и фоайе -2 
броя  м2 135,00 0,99 133,65 

2 
Демонтаж алуминиеви врати с размери 90/200 см - 3 броя и 
80/200 - 1 брой 

бр 4,00 0,99 3,96 

3 
Премахване на настилки от гранитогрес и венецианска 
мозайка, заедно със старата замазка под тях 

м2 125,00 9,21 1151,25 

4 Демонтаж на окачен таван на еркер, метален м2 30,00 0,79 23,70 

5 Демонтаж на окачен таван тип Армстронг/ частично метален м2 125,00 0,79 98,75 

6 Демонтаж на преградна стена от гипсокатрон  м2 12,00 3,21 38,52 

7 Демонтаж на луминисцентно осветително тяло бр. 15,00 0,99 14,85 

8 Демонтаж на улуци метални м 20,00 2,48 49,60 

9 Демонтаж на топлинна завеса бр. 1,00 4,95 4,95 

10 
Демонтаж на външно тяло (нагнетателна част) на топлинна 
завеса 

бр. 1,00 4,95 4,95 

11 Изхвърляне на отпадъци м3 35,00 20,37 712,95 

12 

Доставка и монтаж витрини. Материал на профила - алуминий 
с прекъснат термомост. Витрини - двоен прозрачен 
стъклопакет. Височина на витрините: ~ 2,62 м, с разделител на 
височина от 2,00 м. Дължини на витрините в метри: ~ 5,70 - 1 
бр.; 1,00 - 2 бр.; 2,00 - 1 бр.; 5,30 - 1 бр. 

м2 40,00 152,48 6099,20 

13 

Доставка и монтаж на витрини. Профил - алуминий в цвят по 
избор на възложителя. Материал - закалено прозрачно стъкло 
с дебелина 10 мм. Размери в метри: 1,90 х 2,60 - 3 бр.; 2,30 х 
2,60 - 1 бр.; 1 х 2,60 - 1 бр.; 4,70 х 2,60 - 1 бр.; 0,90 х 0,60 - 2 бр. 

м2 37,00 130,69 4835,53 

14 

Доставка и монтаж на врата. Профил - алуминий в цвят по 
избор на възложителя. Материал на вратата - закалено 
прозрачно стъкло с дебелина 10 мм. Размери: 90 х 200 см. (за 
търговски обект и помещение охрана)   

бр. 2,00 297,03 594,06 

15 Шпакловка по страници при сменена дограма м 95,00 7,72 733,40 

16 
Доставка и монтаж на врата. Материал на профила - алуминий 
без термомост. Вид на стъклото - двоен прозрачен 
стъклопакет. Размери на вратата: 90 х 200 см (към стълбище) 

бр. 1,00 217,82 217,82 

17 
Доставка и монтаж на предстенна обшивка от два пласта 
гипсокартон по същуствуващи стени, включително минерална 
вата 4 см. и шпакловка. 

м2 22,00 20,50 451,00 

18 Шпакловка по стени м2 40,00 7,72 308,80 

19 
Доставка и полагане на латекс по стени в цвят по избор на 
възложителя 

м2 40,00 3,82 152,80 
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20 
Доставка и монтаж на окачен таван тип Армстронг, 
включително скеле/ платформа за поставянето му 

м2 125,00 22,46 2807,50 

21 
Направа на фундамент от бетон на входа с размери ~6 м х 3 м 
и височина около 10 см (с плавен наклон  от 10 см до 0 см с 
цел лесен подход на носилки и инвалидни колички)  

м3 2,00 346,53 693,06 

22 Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по 
под с дебелина около 4 см 

м2 125,00 12,48 1560,00 

23 
Доставка и полагане на настилка от мрамор, съответстващ на 
визията на мрамора в централното фоайе, размери на 
плочите и цвят по избор на възложителя  

м2 125,00 49,46 6182,50 

24 Доставка и полагане на первази от мрамор м 20,00 6,68 133,60 

25 
Доставка и полагане на антикорозионна боя по метални 
колони на вход под еркер и във фоайе 

м2 8,00 7,52 60,16 

26 
Обличане на колони (метални и облицовани с балчишки 
камък) пред вход и във фоайе с панели тип еталбонд в цвят по 
избор на възложителя 

м2 15,00 136,14 2042,10 

27 

Доставка и монтаж на осветително тяло, тип - лед панел, за 
вграждане в еркер на вход, 54 W, 3 700 Lm, размери 60х60 см, 
модел по избор на възложителя, съгласно чертеж „План 
осветление“  

бр. 13,00 74,06 962,78 

28 
Монтаж на външно тяло (нагнетателна част) на топлинна 
завеса в централно фоайе, демонтирано по т. 10 

бр. 1,00 118,81 118,81 

II Фасада, кота +/-0,00        

29 
Доставка и монтаж на метална конструкция за монтаж на 
алуминиеви панели, тип еталбонд, съгласно чертеж „Фасади и 
разрез“  

кг 1120,00 3,01 3371,20 

30 

Доставка и монтаж на алуминиеви панели в цвят по избор на 
възложителя, тип еталбонд,  включително конструкция и 
топлоизолация минерална вата с дебелина 10 см. Дебелина 
на панелите - 4 мм.  

м2 97,00 136,14 13205,58 

31 
Доставка и монтаж на декоративни метални колони на вход 
под еркер, размери 18 х 14  

бр 2,00 11,88 23,76 

32 Доставка и монтаж на водосточни PVC тръби  м 3,00 16,34 49,02 

33 Монтаж и демонтаж на фасадно скеле м2 150,00 4,76 714,00 

34 
Доставка и монтаж на осветително тяло, тип - лед, за 
вграждане в алуминиеви панели, тип еталбонд, 15 W, 700 Lm, 
модел по избор на възложителя 

бр. 4,00 26,68 106,72 

III Кафе-сладкарница, кота +3,44         

35 Демонтаж на алуминиева дограма м2 23,00 2,18 50,14 

36 
Демонтаж на алуминиева подпрозоречна дъска, ширина 
около 20 см м 18,00 1,78 32,04 

37 Демонтаж на дървен покрив м2 82,00 4,25 348,50 

38 
Премахване на настилка от гранитогрес с цел монтаж на 
метални колони 

м2 2,00 5,02 10,04 

39 Демонтаж на растерен окачен таван м2 62,00 3,21 199,02 

40 Изхвърляне на отпадъци м3 10,00 20,37 203,70 

41 Демонтаж и монтаж на луминисцентно осветително тяло бр. 8,00 13,83 110,64 

42 
Доставка и монтаж на дограма (неотваряема). Материал на 
профила - алуминий с прекъснат термомост. Вид на стъклата - 
двоен стъклопакет. Височина ~1,50 м, дължина ~ 6 м. 

м2 14,00 152,48 2134,72 
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43 

Доставка и монтаж на дограма (отваряема). Материал на 
профила - алуминий с прекъснат термомост. Вид на стъклата - 
двоен стъклопакет (материала на профила и вида на стъклата 
са като на дограмата от предната точка). Размери на крилата: 
височина ~1,50 м, ширина ~ 0,80 м 

бр. 12,00 217,82 2613,84 

44 
Доставка и монтаж на алуминиева подпрозоречна дъска с 
ширина 20 см 

м 18,00 23,96 431,28 

45 
Доставка и полагане на подходяща настилка от гранитогрес 
при нови метални колони 

м2 2,00 38,51 77,02 

46 
Доставка и монтаж на предстенна обшивка от два пласта 
гипсокартон по съществуващи стени, включително минерална 
вата 4 см. и шпакловка 

м2 62,00 20,57 1275,34 

47 
Доставка и полагане на латекс по стени и таван, в цвят по 
избор на възложителя 

м2 125,00 3,82 477,50 

48 
Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон 
включително шпакловка 

м2 65,00 17,32 1125,80 

49 
Подзиждане на тухлена стена, включително измазване и 
шпакловка 

м2 2,00 44,06 88,12 

IV Фасада, кота +3,44        

50 
Доставка и монтаж на метална конструкция за монтаж на 
алуминиеви панели, тип еталбонд, съгласно чертеж „Фасади и 
разрез“  

кг 480,00 3,01 1444,80 

51 

Доставка и монтаж на алуминиеви панели в цвят по избор на 
възложителя, тип еталбонд,  включително конструкция и 
топлоизолация минерална вата с дебелина 10 см. Дебелина 
на панелите - 4 мм.  

м2 62,00 136,14 8440,68 

52 Доставка и монтаж на PVC седящ улук м 12,00 39,55 474,60 

53 Доставка и монтаж на PVC водосточна тръба м 3,00 16,34 49,02 

V Конструкция        

54 
Доставка и монтаж на метална конструкция за нов покрив, 
съгласно чертежи кг 1100,00 3,06 3366,00 

55 Доставка и монтаж на планка с размер 260/260/14 мм бр 4,00 25,05 100,20 

56 Доставка и монтаж на акнер тип HILTI М16 бр 16,00 6,83 109,28 

57 Доставка и монтаж на планки с размери 120/350/20 бр 4,00 24,26 97,04 

58 Доставка и монтаж на анкер тип HILTI М20 бр 32,00 11,39 364,48 

59 

Доставка и монтаж на покривни термопанели, тип сандвич. 
Външен слой на панела - поцинкована ламарина с 
пластифицирано покритие, в цвят по избор на възложителя. 
Изолация на термопанелите - минерална вата с дебелина 10 
см. 

м2 57,00 64,51 3677,07 

  Стойност за целия обект без включен ДДС в лева: 74 961,40 

  ДДС 20 % 14 992,28 

  Стойност за целия обект с включен ДДС в лева: 89 953,68 
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