
            Приложение № 2 към покана за пазарни консултации 

 

 

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за определяне на прогнозната стойност за изпълнение на поръчка с предмет: 
 Ремонт в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. Гурко № 6, гр. София 

От: .................................................................................................……………….. 

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща) 

 

Във връзка с обявената пазарна консултация с посочения по-горе предмет ви представяме нашето 

индикативно предложение за цена, както следва:  

 
 

КРС ‐ СМР ‐ ЕТАЖ 1 ‐ КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА   

№ ВИД СМР М-ка 
Общо 

Количест

во 

Ед. 

Цена 

Стойност 

(лв.) 

1.1 Демонтаж на осветителни тела бр. 13   
1.2 Демонтаж на датчик пожароизвестяване бр. 9   

1.3 Демонтаж на климатик бр. 8   
1.4 Демонтаж на радиатор бр. 2   
1.5 Демонтаж на ключове осветление бр. 4   
1.6 Демонтаж на контакти бр. 15   
1.7 Демонтаж на тапети м2 121.50   

1.8 Демонтаж на паркет. вкл. подложка/конструкция м2 137.45   
1.9 Демонтаж на первази и ъгли м' 47   

1.10 Демотаж кабелканали м' 92.61   

2.1 
Доставка и монтаж на осветителни тела LED ‐ вградени бр. 0   
Доставка и монтаж на осветителни тела LED ‐ външно тяло бр. 28   

2.2 Монтаж на датчик пожароизвестяване бр. 9   

2.3 Монтаж на климатик бр. 8   
2.4 Монтаж на радиатор бр. 2   

2.5 
Доставка и монтаж на ключове осветление ‐ едниничен ключ бр. 4   
Доставка и монтаж на ключове осветление ‐ двоен ключ бр. 0   

2.6 Доставка и монтаж на контакти бр. 15   
2.7 Монтаж тапети висок клас, вкл. грунд до височина 290cm м2 121.50   

2.8 
Доставка и монтаж на естествен трислоен паркет , за натоварени помещения ‐ АС5, клас 32, 

вкл. подложка 
м2 125.87   

2.9 Доставка и монтаж на первази и ъгли м' 62.27   
2.10 Доставка и монтаж разделителна лайсна (паркет‐гранитогрес) м' 35.18   
2.11 Доставка и монтаж кабелканали м' 121.79   

3.1 Шпакловане на прав таван ‐ гипосва шпакловка и обработване пукнатини със скеле м2 15.48   

3.2 Шпакловане на таван с орнаменти ‐ гипосва шпакловка и обработване пукнатини със скеле м2 46.92 
  

3.3 Боядисване на прав таван с бял латекс на две ръце, вкл. Грунд със скеле м2 77.39   

3.4 Боядисване на таван с орнаменти с бял латекс на две ръце, вкл. Грунд със скеле м2 171.36   

3.5 Шпакловане на прави стени ‐ гипосва шпакловка и обработване пукнатини със скеле м2 59.96   

3.6 Шпакловане на стени с орнаменти ‐ гипосва шпакловка и обработване пукнатини със скеле м2 88.86   

3.7 Боядисване на прави стени с латекс в цвят, две ръце, вкл. Грунд със скеле м2 609.22   

3.8 Боядисване на стени с орнамнети с латекс в цвят, две ръце, вкл. Грунд със скеле м2 88.86   
3.9 Боядисване на радиатори блажна боя термоустойчива ‐ до 20 глидера бр. 2   

3.10 Ревизия, регулиране и поправка на прозоречна дограма и первази бр. 0   
3.11 Почистване и измазване на компрометирани участъци по стени м2 33.51   

3.12 Консервация на неизползваеми ел. и комуникационни разпределителни кутии бр. 18   

3.13 
Заздравяване, изравняване и изкърпване на настилка (замазка или дървена конструкция под 

паркет) 
м2 125.87 

  



3.14 Поправка на компрометирани участъци по под (плочки, ламинат) бр. 0   

4.1 Демонтаж ‐ Монтаж на свтещи табели "EXIT" и консервиране на ел. кабелни бр. 7   
4.2 Демонтаж на радиоточка и консервиране на кабелни бр. 5   

4.3 Доставка ‐ Монтаж LED крушки на главно осветително тяло висящ абажур ‐ високо качество бр. 18   

 

4.4 

Демонтаж ‐ Доставка ‐ Монтаж LED централно осветително тяло, вкл. крушки 8 бр. ‐ прилепен 

монтаж ‐ високо качество 
бр. 

 

2 
  

Доставка ‐ Монтаж LED крушки лунички за вграждане ‐ високо качество бр. 32   
4.5 Демонтаж ‐ Монтаж датчик охранителна система бр. 8   
4.6 Демонтаж ‐ Доставка и Монтаж щори на прозорци до 3м2 ‐ ръчно водене бр. 11   
4.7 Ремонт дървена декоративна решетъчна вратичка при радиатор под прозорец бр. 2   
4.8 Подмяна термоглава радиатор бр. 1   

4.9 
Демонтаж ‐ Монтаж на масивни дървени рамки/каси на врати при изпълнение на тапети по 

стени 
бр. 2   

4.10 Демонтаж ‐ Монтаж на первази на под ‐ при изпълнение на тапети върху стени м' 41.90   
 

4.11 
Демонтаж ‐ Монтаж на разделителна лайстна на стена (тапет‐шпакловка) ‐ при изпълнение 

на тапети върху стени 
м' 

 

41.90 
  

4.12 Демонтаж ‐ Монтаж предавател в стена м2 2   
4.13 Боядисване блажна боя термоустойчива тръби парно м' 23   
4.14 Почистване гранитогрес (Заседателна зала) м2 11.58   
4.15 Демонтаж ‐ Монтаж и почистване крушки осветително тяло (Заседателна зала) бр. 100   

4.16 Демонтаж ‐ Монтаж и почистване пердета (Заседателна зала) бр. 6   
4.17 Разместване на мебели и покриване със защитен найлон/фолио бр. 9   
4.18 Почистване и извозване на строителни отпадъци м3 4.65   

4.19 Лабораторни измервания от лицензирана лаборатория на електроинсталацията на етажа бр. 1   
 

  

ВСИЧКО: 
    

 НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%:     
ОБЩО БЕЗ ДДС:     



 

КРС ‐ СМР ‐ ЕТАЖ 2 ‐ КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА   
 

№ 
 

ВИД СМР 
 

М-ка 
 

Общо Количество 
Ед. 

Цена 

Стойност 

(лв.) 

1.1 Демонтаж на растерен окачен таван м2 184.6   
1.2 Демонтаж на осветителни тела бр. 134.0   
1.3 Демонтаж на датчик пожароизвестяване бр. 35.0   
1.4 Демонтаж на климатик бр. 24.0   
1.5 Демонтаж на радиатор бр. 31.0   
1.6 Демонтаж на ключове осветление бр. 44.0   
1.7 Демонтаж на контакти бр. 200.0   
1.8 Демонтаж на ламиниран паркет. вкл. подложка м2 148.5   
1.9 Демонтаж на первази и ъгли м' 136.1   

1.10 Демонтаж на настилка от теракот вкл. основа м2 91.7   
1.11 Демонтаж на настилка от балатум м2 160.7   
1.12 Демотаж кабелканали м' 175.3   

2.1 Доставка и монтаж на растерен окачен таван м2 586.8   
2.2 

Доставка и монтаж на осветителни тела LED ‐ вградени бр. 155.0   
Доставка и монтаж на осветителни тела LED ‐ външно тяло бр. 25.0   

2.3 Монтаж на датчик пожароизвестяване бр. 35.0   
2.4 Монтаж на климатик бр. 24.0   
2.5 Монтаж на радиатор бр. 31.0   
2.6 

Доставка и монтаж на ключове осветление ‐ едниничен ключ бр. 27.0   
Доставка и монтаж на ключове осветление ‐ двоен ключ бр. 16.0   

2.7 Доставка и монтаж на контакти бр. 202.0   
 

2.8 
Доставка и монтаж на ламиниран паркет , за натоварени помещения ‐ АС5, клас 32, вкл. 

подложка 
м2 

 

182.5   

2.9 Доставка и монтаж на первази и ъгли м' 160.1   
2.10 Доставка и монтаж гранитогрес. I‐во качество. лукс, вкл. подложка одобрени от Възложителя м2 0.0   

2.11 Доставка и монтаж на винилова настилка LVT, вкл. подложка м2 194.6   
2.12 Доставка и монтаж кабелканали м' 213.4   

 

3.1 
Боядисване на таван с бял латекс на две ръце, вкл. грунд м2 54.6   
Боядисване на таван в два цвята с латекс на две ръце, вкл. грунд м2 38.4   

3.2 Почистване и измазване на компрометирани участъци таван м2 5.3   

3.3 Боядисване на стени с латекс в цвят, две ръце, вкл. грунд м2 2118.9   
3.4 Боядисване на радиатори блажна боя термоустойчива ‐ до 20 глидера бр. 31.0   
3.5 Ревизия, регулиране и поправка на прозоречна дограма и первази бр. 4.0   
3.6 Почистване и измазване на компрометирани участъци по стени м2 52.5   
3.7 Консервация на неизползваеми ел. и комуникационни разпределителни кутии бр. 62.0   
3.8 Ревизиране ниши в стена (врати на панти, капак и др.) бр. 1.0   
3.9 Изпълнение на предстенна обшивка от (гипскартон) м2 29.4   

 

3.10 
Заздравяване, изравняване и изкърпване на настилка (замазка или дървена конструкция под 

паркет) 
м2 

 

194.6 
  

3.11 Поправка на компрометирани участъци по под (плочки, ламинат) бр. 8.0   
3.12 Доставка и полагане на замазка м2 0.0   

4.1 Доставка и монтаж на интериорна врата със секретна брава, вкл. каса (ст. 218, ст. 217А) бр. 2.0   
4.2 Ремонт шумоизолирана врата 218А бр. 1.0   
4.3 Доставка и монтаж абажур висящ с 9 LED  крушки (ст. 218А) бр. 1.0   
4.4 Доставка и монтаж на осветителни тела LED ‐ външно тяло на стена  (ст. 218А) бр. 1.0   

4.5 
Доставка и монтаж на пожароустойчива врата клас EI 60 със секретна брава, вкл. каса и 

обръщане (АРХИВ) 
бр. 1.0   

4.7 Доставка и монтаж на рамка и врата с решетка размери 236x210 бр. 1.0   
4.8 Разкъртване зазидан отвор за врата 100x210 в тухлен зид (ст. 217А) бр. 1.0   
4.9 Демонтаж на рамки/каси на врати бр. 4.0   

4.10 Обръщане (измазване) стени около отвор  при демонтаж/монтаж врати бр. 7.0   
4.11 Боядисване блажна боя на рамка и решетка на врати бр. 11.0   
4.12 Боядисване блажна боя метални ел. кути, сервизни кутии и др м2 15.8   
4.13 Боядисване блажна боя термоустойчива тръби парно м' 64.1   
4.14 Фаянс около мивка (ст. 217А) бр. 1.0   
4.15 Доставка и монтаж смесител ‐ батерия за мивка м2 10.5   



 

4.16 Ел. Кутия с предпазители ‐ смяна капак (непрозрачен) бр. 1.0   
4.17 Демонтаж ‐ Монтаж по стени на свтещи табели "EXIT" + ремонт ел подаване бр. 9.0   
4.18 Демонтаж ‐ Монтаж трифазен контакт бр. 1.0   
4.19 Доставка и монтаж кабелни трасета и фиксиране на кабели м' 10.5   
4.20 Разместване на мебели и покриване със защитен найлон/фолио бр. 30.0   
4.21 Почистване и извозване на строителни отпадъци м3 15.85   

4.22 Лабораторни измервания от лицензирана лаборатория на електроинсталацията на етажа бр. 1   

      
 ВСИЧКО:     
 НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%:     

ОБЩО БЕЗ ДДС:     



 

КРС ‐ СМР ‐ ЕТАЖ 3 ‐ КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА   

 
№ 

ВИД СМР М-ка Общо Колич еЕд. Цена 
Стойност 

(лв.) 

1.1 Демонтаж на растерен окачен таван м2 105.2   
1.2 Демонтаж на осветителни тела бр. 155.0   
1.3 Демонтаж на датчик пожароизвестяване бр. 3.0   

1.4 Демонтаж на климатик бр. 24.0   
1.5 Демонтаж на радиатор бр. 26.0   
1.6 Демонтаж на ключове осветление бр. 52.0   
1.7 Демонтаж на контакти бр. 156.0   

1.8 Демонтаж на ламиниран паркет. вкл. подложка м2 163.2   
1.9 Демонтаж на первази и ъгли м' 267.8   

1.12 Демотаж кабелканали м' 115.4   

2.1 Доставка и монтаж на растерен окачен таван м2 105.2   

2.2 
Доставка и монтаж на осветителни тела LED ‐ вградени бр. 10.0   
Доставка и монтаж на осветителни тела LED ‐ външно тяло бр. 179.0   

2.3 Монтаж на датчик пожароизвестяване бр. 3.0   

2.4 Монтаж на климатик бр. 24.0   
2.5 Монтаж на радиатор бр. 26.0   

2.6 
Доставка и монтаж на ключове осветление ‐ едниничен ключ бр. 4.0   
Доставка и монтаж на ключове осветление ‐ двоен ключ бр. 48.0   

2.7 Доставка и монтаж на контакти бр. 156.0   

2.8 
Доставка и монтаж на ламиниран паркет , за натоварени помещения ‐ АС5, клас 32, вкл. 

подложка 
м2 163.2   

2.9 Доставка и монтаж на первази и ъгли м' 267.8   
2.12 Доставка и монтаж кабелканали м' 250.4   
2.12 Почистване и боя кабелканали м' 16.8   

3.1 Боядисване на таван с бял латекс на две ръце, вкл. грунд м2 573.7   
3.2 Почистване и измазване на компрометирани участъци таван м2 15.8   

3.3 Боядисване на стени с латекс в цвят, две ръце, вкл. грунд м2 1959.6   
3.4 Боядисване на радиатори блажна боя термоустойчива ‐ до 20 глидера бр. 26.0   
3.5 Ревизия, регулиране и поправка на прозоречна дограма и первази бр. 5.0   
3.6 Почистване и измазване на компрометирани участъци по стени м2 94.5   
3.7 Консервация на неизползваеми ел. и комуникационни разпределителни кутии бр. 59.0   
3.8 Ревизиране ниши в стена (врати на панти, капак и др.) бр. 0.0   
3.9 Изпълнение на предстенна обшивка от (гипскартон) м2 5.3   

3.10 
Заздравяване, изравняване и изкърпване на настилка (замазка или дървена конструкция под 

паркет) 
м2 66.7   

3.11 Поправка на компрометирани участъци по под (плочки, ламинат) бр. 0.0   
3.12 Диамантено шлайфане и полиране на мозайка м2 105.2   

4.1 
Доставка и монтаж на метална фурнирована врата със секретна брава с касов ключ, вкл. каса – 

100x210 (ст. 302 ст. 303 + сървър) 
бр. 3.0   

4.2 Ревизия и ремонт на интериорна врата, брава и дръжка бр. 1.0   
4.3 Обработка на фуга между дограма и обшивка от медна ламарина бр. 2.0   
4.4 Демонтаж на рамки,каси и врати (ст.303) бр. 1.0   
4.5 Обръщане (измазване) стени около отвор при демонтаж/монтаж врати бр. 4.0   

4.6 Боядисване блажна боя на рамка и решетка на врати бр. 4.0   
4.7 Боядисване блажна боя врати бр. 2.1   
4.8 Боядисване блажна боя метални ел. кути, сервизни кутии и др с площ до 2.5м2 бр. 3.2   
4.9 Боядисване блажна боя термоустойчива тръби парно м' 48.3   

4.10 Ремонт и консервиране на ел. тяло на външен перваз пред прозорец бр. 1.0   
4.11 Ел. Кутия с предпазители ‐ смяна капак (непрозрачен) ‐ 40x300 бр. 0.0   
4.12 Демонтаж ‐ Монтаж по стени на свтещи табели "EXIT" + ремонт ел. подаване бр. 0.0   
4.13 Демонтаж ‐ Доставка и Монтаж LED диодно осветление по контур таван (Заседателна Зала) м' 29.3   

4.14 Доставка и монтаж кабелни трасета и фиксиране на кабели м' 24.2   



 

4.15 Демонтаж ‐ Монтаж параван и гише бр. 1.0   

4.16 Демонтаж ‐ Монтаж алармена сиситема таван бр. 1.0   
4.17 Разместване на мебели и покриване със защитен найлон/фолио бр. 19.0   
4.18 Почистване и извозване на строителни отпадъци м3 13.35   

4.19 Лабораторни измервания от лицензирана лаборатория на електроинсталацията на етажа бр. 1   
 

 ВСИЧКО:     
 НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%:     

ОБЩО БЕЗ ДДС:     



 

КРС ‐ СМР ‐ ЕТАЖ 4 ‐ КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА   
 

№ 
ВИД СМР М-ка 

Общо 

Количество 
Ед. Цена 

Стойност 

(лв.) 

1.1 Демонтаж на растерен окачен таван ‐извършва се по избор от възложителя м
2 334.6   

 

1.2 
Демонтаж на растерен окачен таван гипсфазерен (намиращ се над съществуващ таван ) ‐ 

извършва се по избор от възложителя 
м

2 
 

334.6 
  

1.3 Демонтаж на осветителни тела бр. 80.0   
1.4 Демонтаж на датчик пожароизвестяване бр. 21.0   

1.5 Демонтаж на климатик бр. 5.0   
1.6 Демонтаж на радиатор бр. 0.0   
1.7 Демонтаж на ключове осветление бр. 39.0   
1.8 Демонтаж на контакти бр. 99.0   
1.9 Демонтаж на тапети от стени 

м
2 776.3   

1.10 Демонтаж на ламиниран паркет. вкл. подложка м
2 300.7   

1.11 Демонтаж на первази и ъгли м' 301.4   
1.12 Демотаж кабелканали м' 0.0   

2.1 Доставка и монтаж на растерен окачен таван м
2 334.6   

2.2 
Доставка и монтаж на осветителни тела LED ‐ вградени бр. 96.0   
Доставка и монтаж на осветителни тела LED ‐ външно тяло бр. 8.0   

2.3 Монтаж на датчик пожароизвестяване бр. 21.0   

2.4 Монтаж на климатик бр. 5.0   
2.5 Монтаж на радиатор бр. 0.0   
2.6 

Доставка и монтаж на ключове осветление ‐ едниничен ключ бр. 9.0   
Доставка и монтаж на ключове осветление ‐ двоен ключ бр. 30.0   

2.7 Доставка и монтаж на контакти бр. 104.0   

2.8 Доставка и монтаж на ламиниран паркет , за натоварени помещения ‐ АС5, клас 32, вкл. подложка м
2 300.7   

2.9 Доставка и монтаж на первази и ъгли м' 301.4   
2.10 Доставка и монтаж кабелканали м' 163.7   

3.1 Боядисване на таван с бял латексна  две ръце, вкл. грунд м
2 44.8   

3.2 Почистване и измазване на компрометирани участъци таван м
2 0.0   

3.3 Шпакловане на стени с гипосва шпакловка и за изравняване на неравности м
2 945.6   

3.4 Боядисване на стени с латекс в цвят, две ръце, вкл. грунд м
2 1114.0   

3.5 Боядисване на радиатори блажна боя термоустойчива ‐ до 20 глидера бр. 0.0   
3.6 Ревизия, регулиране и поправка на прозоречна дограма и первази бр. 6.0   
3.7 измазване компрометиран  външен перимерър около отвор прозорец (до 10м') бр. 2.0   
3.8 измазване компрометиран  вътрешен перимерър около отвор прозорец (до 10м') бр. 4.0   
3.9 Почистване и измазване на компрометирани участъци по стени м

2 6.3   

3.10 
Консервация на неизползваеми ел. и комуникационни разпределителни кутии / окомплектоване 

на кабели 
бр. 34.0   

3.11 Ревизиране ниши в стена (врати на панти, капак и др.) бр. 1.0   

3.13 
Заздравяване, изравняване и изкърпване на настилка (замазка или дървена конструкция под 

паркет) 
м

2 10.5   

3.14 Поправка на компрометирани участъци по под (плочки, ламинат) бр. 0.0   
3.15 Диамантено шлайфане и полиране на мозайка м

2 78.8   

4.1 Обработка на фуга между дограма и обшивка от медна ламарина бр. 2.0   
4.2 Обръщане (измазване) стени около отвор  при демонтаж/монтаж врати бр. 0.0   
4.3 Боядисване блажна боя на рамка и решетка на врати бр. 0.0   
4.4 Боядисване блажна боя врати 170x200cm бр. 1.1   
4.5 Боядисване блажна боя метални ел. кути, сервизни кутии и др с площ до 1.5м2 бр. 5.0   
4.6 Боядисване блажна боя термоустойчива тръби парно м' 0.0   
4.7 Подмяна LED крушки на осветителни тела на стени бр. 7.0   
4.8 Ремонт решетки за радиатори бр. 2.0   
4.9 Демонтаж ‐ Монтаж по стени на свтещи табели "EXIT" + ремонт ел. подаване бр. 4.0   

4.10 Доставка и монтаж кабелни трасета и фиксиране на кабели м' 7.4   
4.11 Разместване на мебели и покриване със защитен найлон/фолио бр. 17.0   
4.12 Почистване и извозване на строителни отпадъци м3 6.53   



 

4.13 Лабораторни измервания от лицензирана лаборатория на електроинсталацията на етажа бр. 1   

 

 ВСИЧКО:     
 НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%:     

ОБЩО БЕЗ ДДС:     



 

КРС ‐ СМР ‐ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЕТ.2‐3 И ЕТ 3‐4 ‐ КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА   
 

№ 
 

ВИД СМР М-ка 
Общо 

Количество 

Ед. 

Цена 

Стойност 

(лв.) 

1.1 Демонтаж на растерен окачен таван 
м

2 51.03   
1.2 Демонтаж на осветителни тела бр. 23   
1.3 Демонтаж на врати и каси бр. 16   
1.4 Премахване на фаянс, вкл. основа ‐ стени ‐ до височина 1.95м 

м
2 210.52   

1.5 Демонтаж на подкожушени участъци, кутии за ревизия от гипосокартон 
м

2 19.25   
1.6 Демонтаж на осветителни тела от стени бр. 9   
1.7 Демонтаж на тоалетна, седалка и казанче моноблок бр. 12   
1.8 Демонтаж на писоар и батерия бр. 2   
1.9 Демонтаж на мивка и батерия (смесител) бр. 9   
1.1 Демонтаж на огледало над мивка бр. 9   

1.11 Демонтаж на огледало на стена бр. 1   
1.12 Демонтаж на радиатор бр. 6   
1.13 Демонтаж на ключове осветление бр. 8   
1.14 Демонтаж на контакти бр. 4   
1.15 Демонтаж на закачалка за тоалетна хартия бр. 12   
1.16 Демонтаж на диспенсър сапун от стена бр. 4   
1.17 Демонтаж диспенсър хартия за триене бр. 5   
1.18 Демонтаж сешоар за ръце от стена бр. 3   
1.19 Демонтаж на говорител от стена бр. 4   
1.2 Премахване на настилка от теракота включително основа 

м
2 51.03   

1.21 Демонтаж на подов сифон включително тръби канализация бр. 7   
2.1 Доставка и монтаж на растерен окачен таван 

м
2 51.03   

2.2 Доставка и монтаж на влагозащитени осветителни тела LED ‐ вградени бр. 23   
2.3 Доставка и монтаж на вентилатови за тоалетна влагоустойчиви бр. 12   
2.4 Доставка и монтаж на AL врата, термопанел с брава със заключващ механизъм 70x200 бр. 12   
2.5 Доставка и монтаж на интериорна врата MDF и каса с брава без заключване 85x200 бр. 4   
2.6 Доставка и монтаж фаянс стени, PVC ъгъл,фриз, I‐во качество ‐ до височина 2.0м 

м
2 215.91   

2.7 Доставка и монтаж кутии за ревизия от гипосокартон 20x20x300m бр. 13   
2.8 Доставка и полагане на вароциментова мазилка стени м

2 123.83   
2.9 Боядисване на стени с латекс в цвят, две ръце,вкл. грунд ‐ влагоустойчив м

2 123.83   
2.10 Доставка и монтаж на тоалетна, седалка и казанче моноблок бр. 12   
2.11 Доставка и монтаж  на писоар и батерия бр. 2   
2.12 Доставка и монтаж  на плот 100x60 за вграждане единична мивка (сервизна мивка) + перваз 15cm височина бр. 3   
2.13 Доставка и монтаж  на плот 180x60 за вграждане двe мивки + перваз 15cm височина бр. 1   
2.14 Доставка и монтаж  на плот 240x60 за вграждане три мивки + перваз 15cm височина бр. 2   
2.15 Доставка и монтаж  на мивка за вграждане в плот бр. 10   
2.16 Доставка и монтаж  на батерия (смесител) за вграждане върху плот бр. 10   
2.17 Доставка и монтаж на закачалка за тоалетна хартия бр. 12   
2.18 Доставка и монтаж на огледало с осветление бр. 10   
2.19 Доставка и монтаж на огледало на стена бр. 1   
2.2 Боядисване и Mонтаж на радиатор и тръби блажна боя термоустойчива ‐ до 20 глидера бр. 6   

2.21 
Доставка и монтаж на ключове осветление ‐ едниничен ключ  4   
Доставка и монтаж на ключове осветление ‐ двоен ключ бр. 4   

2.22 Доставка и монтаж на контакти бр. 4   
2.23 Доставка и монтаж на диспенсър сапун за стенен монтаж бр. 10   
2.24 Доставка диспенсъри хартия за триене бр. 5   
2.25 Монтаж диспенсъри хартия за триене бр. 6   
2.26 Монтаж сешоар за ръце бр. 3   
2.27 Монтаж  на говорител от стена бр. 4   
2.28 Доставка и монтаж на знак за тоалетни бр. 4   
2.29 Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци бр. 20   
2.3 Доставка и полагане на циментова замазка с наклон 

м
2 51.03   

2.31 Доставка и полагане на хидроизолация на под 
м

2 51.03   
2.32 Доставка и монтаж гранитогрес. I‐во качество. лукс. одобрени от Възложителя 

м
2 51.03   

2.33 Доставка и монтаж  на подов сифон бр. 8   
2.32 Доставка и монтаж на преходни лайстни м' 5.25   

3.1 
 

Преработка на водопровод за топла и студена вода вкл. направа на улеи в зид и възстановяване под мивка м' 
 

39.9   

3.2 
Преработка на водопровод за студена вода вкл. направа на улеи в зид и възстановяване при захранване тоалетни 

казанчета 
м' 21   

3.3 Доставка и монтаж на никелирани канелки Ф1/2 бр. 4   
3.4 Доставка и монтаж на СК Ф20, РР‐сферичен бр. 4   
3.5 Преработка на канализация при тоалетни и моноблокове, доствка и монтаж на тръби Ф110 бр. 12   
3.6 Преработка на канализация при мивки, доствка и монтаж на тръби Ф50 м' 21   
3.7 Преработка на канализация при сифони, доствка и монтаж на тръби Ф50 м' 37.8   
3.8 Доставка и монтаж на сервизна вратичка за ревизия водопровод бр. 15   
3.9 Почистване и извозване на строителни отпадъци м

3 0.89   
3.10 Лабораторни измервания от лицензирана лаборатория на електроинсталацията в санитарните помещения бр. 1   



 

 ВСИЧКО:     
 НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%:     

ОБЩО БЕЗ ДДС:     



 

КРС ‐ СМР ‐ СТЪЛБИЩЕ  ЕТ.2‐3 И ЕТ 3‐4 И ФОАЙЕ ЕТ.3 И ФОАЙЕ ЕТ4 ‐ КОЛИЧЕСТВЕНА 
СМЕТКА 

  

№ ВИД СМР мярка Общо Количество 
Ед. 

Цена 

Стойност 

(лв.) 

1.1 Възстановяване на компрометирани участъци по стени, вкл. доставка и м2 13.6   
1.2 Демонтаж на осветителни тела - таван бр. 7   
1.3 Доставка и монтаж на осветителни тела с фотоклетка - таван бр. 7   
1.4 Демонтаж на осветителни тела - стени бр. 8   
1.5 Доставка и монтаж на осветителни тела с фотоклетка - стени бр. 8   
1.6 Боядисване на цокъл с латекс в цвят , две ръце, вкл. грунд м2 183.7   
1.7 Боядисване на стени с латекс бяло, две ръце, вкл. грунд м2 208.89   
1.8 Боядисване на таван с латекс бяло, две ръце, вкл. грунд м2 204   
1.9 Демонтаж - Монтаж на радиатори до 20 глидера до височина 1.2м бр. 6   
2 Боядисване на радиатори до 20 глидера до височина 1.2м бр. 5   
2.2 Скеле м3 224.39   
2.4 Демонтаж - Монтаж по стени на свтещи табели "EXIT" + ремонт ел бр. 6   
2.5 Демонтаж  - Монтаж на датчик пожароизвестяване бр. 2   
2.6 Демонтаж  - Монтаж на охранителна камера бр. 3   
2.7 Диамантено шлайфане и полиране на мозайка м2 214.2   
2.8 Почистване и боядисване парапет м' 25.73   
2.9 Демонтаж  - Монтаж висящи щори бр. 7   
2.1 Демонтаж  - Монтаж контакти бр. 1   

3.1 Разместване на мебели и покриване със защитен найлон/фолио бр. 4   
3.2 Почистване и извозване на строителни отпадъци м3 1.78   
3.3 Лабораторни измервания от лицензирана лаборатория на бр. 1   
      
 Всичко:     
 Непредвидени разходи 10%     
 Общо без ДДС     

 

 

 

 

Общата цена за ремонт в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. 

Гурко № 6, гр. София е,  както следва: 

   …………………………. (…………) лв. без ДДС 

  …………………………. (…………) лв. с ДДС 

Цената е окончателна и включва всички разходи за изпълнение на поръчката. 

 

 

Дата: .........................                                                   ПОДПИС и ПЕЧАТ: ..................................... 

                                                                                      .......................................................................... 

                                                                                                              /име и фамилия/ 

                                                                                      .......................................................................... 

                                                                                       /длъжност на представляващия участника/ 


