
 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на основание чл. 

191, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Ви кани да извършите оглед и изготвите оферта за 

спешен ремонт на таван, доставка и монтаж на окачен таван в стая 708, 

находяща се в сграда на КРС на бул. Шипченски проход № 69, гр. София. 

За допълнителни въпроси и извършване на оглед се обръщайте към: 

- Милена Гочева – 02 9492904 и Борислав Стоянов – 02 9492969 

Моля, Вашите оферти в срок до 31.07.2017 г. да изпращате на електронен 

адрес: bstoianov@crc.bg 

Приложения: Количествена сметка. 

 

Количествена сметка за ремонт на таван, доставка и монтаж на 

окачен таван в стая 708, бул. Шипченски проход № 69, гр. София. 
 

№ 
Наименование на видове работа Мярка  

Количес

тво 

Ед. 

цена 

Стойност в 

лв. 

1 

Опаковане със защитно покритие на 

площи, прозорци и стопански 

инвентар в помещението  

м2 35   

2 Обрушаване на таванна мазилка м2 24   

3 

Демонтаж на амортизирани 3 бр. 

осветителни тела, доставка и монтаж 

на нови 3 бр. осветителни тела 4/18 

вата 

бр. 3   

4 
Демонтаж и монтаж на датчик за 

ППО 
бр. 1   

5 Доставка и полагане на нова мазилка м2 4   

6 
Доставка и монтаж на окачен таван 

60х60 и отстояние от тавана 30 см. 
м2 18   

7 
Доставка и боядисване с латекс в 

цвят бял 
м2 4   

8 Почистване и изнасяне на отпадъци м3 0,1   

9                                                                        Общо без ДДС:  

10                                                                           Общо с ДДС:  

 

1.Изпълнителят на монтажните работи следва да не променя и запази всички 

вертикално монтирани в помещението кабел канали; 

2. В екипа на изпълнителят на монтажните работи следва да има правоспособен 

електротехник; 

3. Помещението предмет на ремонта се издава на Възложителя почистено и във вид 

готов за употреба; 

4. Срок за изпълнение на ремонтните работи до 5 (пет) работни дни; 

5. Гаранционни условия 5 (пет) години от датата на подписване на приемо 

предавателен протокол за реално извършени работи; 

За допълнителни въпроси и извършване на оглед се обръщайте към: 

- Милена Гочева – 02 9492904 и Борислав Стоянов – 02 9492969 

 



Моля, Вашите оферти в срок до 31.07.2017 г. да изпращате на електронен адрес: 

bstoianov@crc.bg 
 
 
Фирма ……………………………………………………. 

 

Адрес ………………………………………………………………………………….. 

 

Лице за контакт: ……………………………………………………………………… 

 

Дата: ………………………………… 

 

Печат и подпис: …………………………………….. 
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