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Приложение № 7 

УТВЪРЖДАВАМ: 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

/ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ 

 

 

Техническа спецификация 
 

за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Текущи ремонти в градите на 

Българското национално радио“ 

 

1.Количествена сметка по видове работи: 

 

№ Наименование на видовете работи Мярка Количество 

ЧАСТ „АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" 

 

I. Демонтажни работи     

1 Сваляне и изнасяне на чувалчета с изолация от окачен таван  м2 1.00 

2 Сваляне на пана от стар окачен таван м2 1.00 

3 Премахване на укрепващи  елементи от стар окачен таван м2 1.00 

4 Демонтаж на на тапети от стени м2 1.00 

5 Демонтаж на стара подова настилка до 2 пласта м2 1.00 

6 Демонтаж на ламиниран паркет  м2 1.00 

7 Демонтаж и пренасяне на компютри и периферия над. 1.00 

8 Демонтаж на алуминиева дограма  м2 1.00 

9 Демонтаж на подови первази м 1.00 

  II. Mонтажни работи 
    

1 Монтиране  на топлоизолационни пана над вътрешни стени  м2 1.00 

2 Доставка и монтаж  на подов перваз м 1.00 

3 
Ръчно почистване на лепилото от основата и запълване на 

пукнатини в подовата настилка 
м2 1.00 

4 Грундиране на основата за монтаж на подовата настилка м2 1.00 

5 Антикорозионна обработка на метални повърхности м2 1.00 

6 Грундиране на метални повърхности  м2 1.00 

7 Боядисване на метални повърхности с блажна боя - 2 ръце м2 1.00 

8 

Защита на метални повърхности с противопожарна боя с предел 

на огнеустойчивост 120 мин., доказано  с приложен към офертата 

сертификат и разрешение за влагане от ГД"ПБЗН" по Наредба Iз-

1971/2009 г. 

м2 1.00 
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9 Mонтаж и пренасяне на компютри и периферия над. 1.00 

10 
Доставка и монтаж на конструкция и пана 60/60 см.за растерен 

окачен таван тип "АMF"   
м2 1.00 

11 Доставка и монтаж на пана за окачен таван  60/60 см м2 1.00 

12 Почистване на конструкция за растерен окачен таван тип "АMF"   м2 1.00 

13 Доставка и полагане на саморазливна замазка м2 1.00 

14 

Доставка на хетерогенна винилова настилка със следните 

характеристики - доказани с приложен към офертата сертификат, 

разрешение за влагане от ГД "ПБЗН" по Наредба I-з 1971/2009  и 

мостра : 

 Минимална дебелина – 3,80 мм, 

 Дебелина на износващия слой от чисто ПВЦ - ≥ 0.65 мм 

 Пожароустойчивост - EN 13501-1 клас Bfl-S1 /негорими/ 

 Акустично изискване – EN ISO 717-2  ≥19 dB 

 Антибактериална и антисептична обработка - постоянно 

антибактериално покритие, вградено в цялата дебелина на 

продукта 

 Антистатична – <2 kV 

 Мрежа от фибростъкло между слоевете за равномерно 

разпределение на натоварванията 

 Покритие  на износващия слой - UV-устойчиво, EN 20 105-B02 

degree ≥6\полиуретаново, незамърсяващо се 

  Да отговаря на изискванията на  EN 685 (34-42) и да има 

клас на износоустойчивост К5 (група Т ) , съгласно EN 651 

 Устойчивост на хлъзгане - клас R 10 

м2 1.00 

15 Полагане на PVC-подова настилка м2 1.00 

16 Доставка на PVC-подови первази м 1.00 

17 Монтаж на PVC-подови первази м 1.00 

18 

Доставка и монтаж на хетерогенна  настилка тип "ЛЕГО" с 

характеристики-доказани с приложен към офертата 

сертификат,разрешение за влагане от ГД"ПБЗН" по Наредба Iз-

1971/2009 
м2 

1.00 

19 
Доставка и монтаж на алуминиева дограма  7 камерна с термо-

мост и двукамерен стъклопакет м2 
1.00 

20 
Доставка и монтаж на алуминиева дограма  7 камерна с термо-

мост и трикамерен стъклопакет м2 
1.00 

21 
Доставка и монтаж на алуминиева дограма  5 камерна с термо-

мост и стъклопакет 
м2 

1.00 

22 Доставка и монтаж на ПВЦ дограма  5 камерна и стъклопакет м2 1.00 

23 Оформяне около дограма от вътрешна страна м 1.00 

24 Оформяне около дограма от външна страна м 1.00 

25 
Доставка и монтаж на устойчив на износване ламиниран паркет с 

РВЦ подложка. м2 
1.00 

26 Шпакловка по стени с готови смеси м2 1.00 
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27 Доставка и монтаж на тапети м2 1.00 

28 Грундиране на стени за латекс  м2 1.00 

29 Боядисване на стени с латекс трикратно м2 1.00 

30 Направа на преградна стена от гипскартон и конструкция м2 1.00 

31 Направа на предстен от гипскартон и конструкция м2 1.00 

32 Направа на куфар от гипскартон за скриване на инсталации м2 1.00 

33 Доставка и монтаж на минерална вата  м2 1.00 

34 Защита на дограми с полиетилен м2 1.00 

35 Пренасяне и сваляне на строителни отпадъци м3 1.00 

36 Извозване на строителни отпадъци до разтоварище м3 1.00 

ЧАСТ "ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ" 

  
I. Демонтажни работи 

    

1 Демонтаж на осветително тяло от стар окачен таван бр. 1.00 

2 Сваляне на стенен аплик бр. 1.00 

3 
Отстраняване на стари кабели и ключове за осветителна 

инсталация м 1.00 

4 Демонтаж на стара слаботокова ел. инсталация  бр. 1.00 

5 
Демонтаж на противопожарен датчик тип SLK - E и основа за същия 

тип BSI 
бр. 1.00 

6 
Отстраняване на кабелна линия над окачен таван от 

пожароизвестителна инсталация 
м 1.00 

7 Демонтаж на пожароизвестителен бутон 
бр. 1.00 

  II. Mонтажни работи 
    

1 Доставка и монтаж на луминесцентно осв. тяло за монтаж в окачен 

растерен таван   бр. 1.00 

2 
Доставка и монтаж на луминесцентно осв. тяло за  открит монтаж бр. 1.00 

3 Доставка и монтаж на разклонителна кутия 10/10 см  за открита 

инсталация 
бр. 1.00 

4 Доставка и монтаж на единичен ключ за скрита и-ция бр. 1.00 

5 Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита и-ция бр. 1.00 

6 Доставка и монтаж на аплик  бр. 1.00 

7 Доставка и монтаж евакуационно осветително тяло бр. 1.00 

8 

Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.50 мм2  в предварително 

полажена гуфрирана РVС тръба под акуст. обработка, или открито 

над окачен таван 

м. 1.00 

9 Свързване на същия кабел към консуматори  бр. 1.00 

10 Доставка и монтаж на заземителни мостове  бр. 1.00 

11 Доставка и монтаж на PVC кабелен канал до105/50 мм. м. 1.00 

12 
Доставка и монтаж на  метална кабелна скара, комплект: 100-

300/50 мм. м. 1.00 
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13 Доставка и монтаж на тапа за кабелен канал  бр. 1.00 

14 Доставка и монтаж на единична клип-рамка  за 2 модула  бр. 1.00 

15 Също, но на тройна клип-рамка за 6 модула бр. 1.00 

16 Доставка и полагане на гофрирана тръба с диаметър 23 мм м. 1.00 

17 Доставка и полагане на гофрирана тръба с диаметър 16 мм м. 1.00 

18 Зазиждане на монтажен отвор  м. 1.00 

19 Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита и-ция  бр. 1.00 

20 

Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.50 мм2  в предварително 

полажена гуфрирана РVС тръба зад акуст. обработка на стени 

или в РVС каб. канал, положен открито                
м. 1.00 

21 Доставка и монтаж на единична конзола за гипсокартон бр. 1.00 

22 Доставка и монтаж на двойна  конзола за гипсокартон бр. 1.00 

23 
Доставка и монтаж на тройна конзола за гипсокартон 

бр. 1.00 

24 
Доставка и монтаж на мет. укрепваща рамка М-45  за два модула  

бр. 1.00 

25 
Доставка и монтаж на мет. укрепваща рамка  М-45 за четири 

модула бр. 1.00 

26 
Доставка и монтаж на мет. укрепваща рамка  М-45 за шест  

модула бр. 1.00 

27 
Доставка и монтаж на декоративна рамка за М-45 , два модула 

бр. 1.00 

28 
Доставка и монтаж на декоративна рамка за М-45,  четири  модула 

бр. 1.00 

29 
Доставка и монтаж на декоративна рамка за М-45,  шест модула 

бр. 1.00 

30 Доставка и монтаж на троен контакт  
бр. 1.00 

31 Също, но единичен 
бр. 1.00 

32 Също, но двоен 
бр. 1.00 

33 
Полагане на кабелна линия СВТ 3х4.0 мм2 по кабелно трасе от ЕРТ 

до студийно табло 
м 1.00 

34 
Свързване на кабелна линия към ЕРТ 

бр. 1.00 

35 Маркиране на кабелна линия 
бр. 1.00 

36 Проверка на заземление  
бр. 1.00 

37 Маркиране на разклонителна кутия  
бр. 1.00 

38 
Пусково-наладъчни работи за обектово ел. табло към изградени 

вътрешни ел. инсталации  бр. 1.00 

39 
Пусково-наладъчни работи за етажно разпределително ел. табло 

към новоположени магистрални каб. линии 
бр. 1.00 

40 Проверка изолация на кабел  
бр. 1.00 
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Забележка: Електроматериалите да са съобразени с Евростандартите и   технологичното 

оборудване в БНР. 

ЧАСТ "ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ" 

  
I.  Демонтажни работи 

    

1 
Демонтаж на съществуващи основи тип BSI и датчици тип SLK-E  от 

пожароизвестителна инсталация 

бр. 1.00 

2 Демонтаж на кабели за пожароизвестителна инсталация м 1.00 

  II. Mонтажни работи 
    

1 
Доставка,оразмеряване и полагане на кабел  тип LFY 4х2х0.8мм м 1.00 

2 
Почистване на димен детектор тип SLK-E и основа за същия тип BSI , 

тестване и подготовка за монтаж 

бр. 1.00 

3 
Монтаж на същите на таван и свързва-не към линия на  

пожароизвестителна инсталация 

бр. 1.00 

4 Доставка и монтаж на кабелни канали „Legrand”105/50 м 1.00 

5 
Доставка и монтаж на клип-рамки за каб.канал „Legrand“  105/50 - 

двумодулни 

бр. 1.00 

6 Доставка на панелна доза RJ-11 бр.  1.00 

7 Доставка на панелна доза RJ-45 бр. 1.00 

8 Доставка и монтаж на куплунг  RJ - 11 бр. 1.00 

9 Доставка и монтаж на куплунг  RJ - 45 бр. 1.00 

10 Доставка,оразмеряване и полагане на кабел  тип UTP cat.5   м 1.00 

11 Доставка,оразмеряване и полагане на кабел  тип UTP cat.6 м 1.00 

12 Доставка и монтаж на съединители  D-SUB 9 полюсен мъжки бр. 1.00 

13 Доставка и монтаж на съединители  D-SUB 9 полюсен женски бр. 1.00 

14 Доставка и монтаж на капачка за съединител D-SUB 9 полюсен бр. 1.00 

15 
Доставка,оразмеряване и полагане на коаксиален кабел  тип RG 6 

– 75 ома    
м 1.00 

16 Доставка и монтаж на съединители тип F-конектор за кабел RG 6 бр. 1.00 

17 Доставка имонтаж на преход F-конектор на TV 75 ома бр. 1.00 

18 
Доставка и монтаж на преходник  F-конектор мъжки/F-конектор 

женски 

бр. 1.00 

19 Доставка и монтаж на празни капачета –двумодулни бр. 1.00 

20 Доставка на крепежни елементи кг 1.00 

21 Пусково-наладъчни работи по инсталации бр. 1.00 

        

ЧАСТ "ОТОПЛЕНИЕ " 

  
I.  Демонтажни работи 
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1 Демонтаж на чугунен радиатор бр. 1.00 

2 
Изрязване на отоплителна тръба 2" м 1.00 

3 Също на 1 1/2" м 1.00 

4 Също на 1 1/4" м 1.00 

5 Също на 1" м 1.00 

6 Също на 3/4" м 1.00 

7 Също на 1/2" м 1.00 

8 Отстраняване на стар носач за чугунен радиатор бр. 1.00 

  
II. Mонтажни работи 

    

1 Доставка  на радиаторен глидер   бр. 1.00 

2 Комплексен монтаж на радиатор с 10 глидера бр. 1.00 

3 Също с 15 глидера бр. 1.00 

4 Също  с 20 глидера бр. 1.00 

5 Монтаж на полипропиленова тръба с диаметър 63 мм  м 1.00 

6 Също с диаметър 50 мм м 1.00 

7 Също с диаметър 40 мм м 1.00 

8 Също с диаметър 25 мм бр. 1.00 

9 Окомплектоване на радиатор бр. 1.00 

10 Доставка и монтаж на радиаторен вентил  бр. 1.00 

11 Доставка и монтаж на радиаторен кран бр.  1.00 

12 Доставка и монтаж на спирателен кран  3/4" бр. 1.00 

13 Монтаж на тройник  Ф 50/Ф 25/Ф 50 бр. 1.00 

14 Също на тройник  Ф 40/Ф 25/Ф 40 бр. 1.00 

15 Доставка и монтаж на тройник 1/2" бр. 1.00 

16 Също на преход М  Ф 25/1/2"     бр. 1.00 

17 Монтаж на колена  Ф 25 бр. 1.00 

18 Монтаж на преход метален Ф 25/1/2"     м 1.00 

19 Монтаж на тръба  с диаметър 16 мм бр. 1.00 

20 Монтаж на адаптор  М 1/2"/ Ф16 бр. 1.00 

21 Монтаж на обезвъздушител  бр. 1.00 

22 Монтаж на муфа с диаметър 25 мм бр. 1.00 

23 Също с диаметър 40 мм бр. 1.00 

24 Също с диаметър 50 мм бр. 1.00 

25 Монтаж на преход  Ф 63 / 2" метален бр. 1.00 

26 Също на преход  Ф 50 / 1 1/2" метален  бр. 1.00 

27 Също на преход  Ф 63 / Ф 50 бр. 1.00 

28 Също на преход  Ф 40 / Ф 25 бр. 1.00 

29 Също на преход  Ф 50 / Ф 40 бр. 1.00 

30 Зазиждане на монтажен отвор  бр. 1.00 

31 Изпробване на инсталацията  компл. 1.00 

Водопровод и канализация (В и К) - Вътрешно 

1 Демонтаж на мивка бр. 1.00 

2 Демонтаж на тоалетна чиния бр. 1.00 
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3 Доставка и монтаж на мивка, бяла, порцеланова, среден размер бр. 1.00 

4 Доставка и монтаж на моноблок бр. 1.00 

5 Укрепване на мивка с теракол и цимент бр. 1.00 

6 Укрепване на тоал. чиния с теракол и цимент бр. 1.00 

7 Демонтаж на поцинковани тръби 3/4" м 1.00 

8 Направа на водопровод от полипропилен ф20, студена вода м 1.00 

9 Направа на водопровод от полипропилен ф20, топла вода м 1.00 

10 Направа на водопровод от полипропилен ф25, студена вода м 1.00 

11 Направа на водопровод от полипропилен ф25, топла вода м 1.00 

12 Направа на водопровод от полипропилен ф32, студена вода м 1.00 

13 Направа на водопровод от полипропилен ф32, топла вода м 1.00 

14 Направа на водопровод от полипропилен ф40, студена вода м 1.00 

15 Направа на водопровод от полипропилен ф40, топла вода м 1.00 

16 Направа на водопровод от полипропилен ф50, студена вода м 1.00 

17 Направа на водопровод от полипропилен ф50, топла вода м 1.00 

18 Направа на водопровод от полипропилен ф63, студена вода м 1.00 

19 Направа на водопровод от полипропилен ф63, топла вода м 1.00 

20 Доставка и монтаж на спирателен кран (СК) 1/2", сферичен бр. 1.00 

21 Доставка и монтаж на спирателен кран (СК) ф20 бр. 1.00 

22 Доставка и монтаж на спирателен кран (СК) ф25 бр. 1.00 

23 Доставка и монтаж на спирателен кран (СК) ф32 бр. 1.00 

24 Доставка и монтаж на спирателен кран (СК) ф40 бр. 1.00 

25 Доставка и монтаж на спирателен кран (СК) ф50 бр. 1.00 

26 Доставка и монтаж на спирателен кран (СК) ф63 бр. 1.00 

27 Доставка и монтаж на PVC канал ф50, вкл.фасони части м 1.00 

28 Доставка и монтаж на PVC канал ф110, вкл.фасони части м 1.00 

29 Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см м 1.00 

Водопровод и канализация (В и К) - Външно 

1 Машиносмяна багер м.см 1.00 

2 Ръчен изкоп м3 1.00 

3 Къртене на асфалтова или бетонва настилка м2 1.00 

4 Полагане пясък м3 1.00 

5 Направа на водопровод ПЕВП ф90 м 1.00 

6 Направа на канал ПВЦ ф160 м 1.00 

7 Обратно засипване м3 1.00 

8 Трамбоване с пневматична транбовка м.см 1.00 

9 Възстановяване на настилка м2 1.00 

Покривни и хидроизолационни работи 

1 Демонтаж на стара хидроизолация м2 1.00 

2 Полагане хидроизолация един пласт SBS  4 кг/м2  без посипка 

мембрана на газо-пламъчно залепване - полиестър м2 
1.00 

3 Полагане хидроизолация един пласт SBS  4 кг/м2  с посипка 

мембрана на газо-пламъчно залепване - полиестър м2 
1.00 
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4 Направа частичен кърпеж на хидроизолация  SBS 4 кг/м2 мембрана 

на газо-пламъчно залепване -полиестър  на силно уязвими места м2 

1.00 

5 Направа на битумен грунд м2 1.00 

6 Смяна на ламаринена обшивка от поцинкована ламарина с 

дебелина 0,5 мм по покриви, корнизи и поли м2 
1.00 

7 Подмяна на улуци м 1.00 

8 Подмяна на водосточни тръби м 1.00 

9 Смяна на счупени керемиди м2 1.00 

10 Ремонт на дървена конструкция покрив м2 1.00 

11 Подмяна дървена обшивка покрив м2 1.00 

 

 

 

2. Място на изпълнение: 

 

БНР София, ЕИК 000672343 – гр. София, бул. „Драган Цанков " № 4, гр. София, бул. 

„Цариградско шосе“ № 111 

РPC Благоевград, ЕИК 0006723430010 - ул. „Иван Михайлов' № 56  

РPC Пловдив, ЕИК 0006723430044 - ул. „Дондуков" № 2  

РРС Стара Загора, ЕИК 0006723430059 - ул. „ Св. Княз Борис I“ № 75  

РРС Бургас, ЕИК 0006723430082 - ул. „Филип Кутев" № 2  

РРС Варна, ЕИК0006723430025 - бул. „Приморски" № 22  

РРС Шумен, ЕИК 0006723430030 - ул. „Добри Войников" № 7 

РРС Видин, ЕИК 0006723430078 - ул. „Градинска" № 1, ет. 4 

РРС Кърджали, ЕИК 0006723430097 - бул. „България.” № 74 

 

3. Изисквания към изпълнение на предмета на поръчката 

3.1. Качествено и в срок изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/, както и на 

всички външни услуги и доставки, свързани с предмета на обществената поръчка и описани в 

количествената сметка по т. 1. 

3.2. Вложените материали и изделия да отговарят на техническите изисквания към 

строителните продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и 

Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти 

в строежите на Република България, издадена от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството /Обн. ДВ бр. 14/2015 г., изм. и доп. ДВ бр. 18/2016 г./. Избраният изпълнител 

следва да осигури и представи сертификати за произход, разрешения за влагане в 

строителството за всички вложени вносни материали и декларация, удостоверяваща 

съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените 

изисквания към строежите, съгласно приложимите изисквания. 

3.3. Всички видове СМР, изпълнени с материали, изделия и съоръжения, неотговарящи 

на приложимите нормативни изисквания или които не са идентични с предложените в 

офертата на участника, няма да бъдат приети за изпълнение на договора и няма да бъдат 

заплатени от Възложителя. 
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3.4. При изпълнение на СМР изпълнителят е длъжен да спазва и да осигури спазването 

от осигурени от него лица на приложимите правила за охрана на труда, по противопожарна 

безопасност и всички нормативни документи, свързани с извършването на строителните 

процеси и третирането на отпадъци. 

3.5. Осигуряването и организирането на доставката на материали, консумативи и 

оборудване за извършване на всички видове ремонтни работи в предмета на поръчката е 

задължение на изпълнителя и се извършва по начин, който да обезпечава навременно, пълно, 

точно и качествено извършване на възложените СМР в определените срокове. Всички 

строителни и други материали за изпълнението на СМР, които трябва да бъдат доставени или 

транспортирани от изпълнителя, се разтоварват, респ. разполагат директно на мястото, на 

което ще се използват от изпълнителя или преди доставянето на мястото на изпълнението – в 

склад на изпълнителя или за негова сметка, без това да се дължи отделно възнаграждение, 

тъй като се счита включено в цената за изпълнение. Рискът от евентуални повреди и липси на 

строителни материали се носи от изпълнителя, освен ако са доставени в помещения, за 

охраната на които отговаря Възложителят или достъпът до които не може да бъде ограничен 

само до работници и специалисти на изпълнителя. 

3.6. Обезопасяването и почистването на околното пространство около строителната 

площадка, както и извозването на строителните и други отпадъци, резултат от извършващия 

се ремонт, са отговорност на изпълнителя, като евентуалните санкции при констатирани 

нарушения ще бъдат за негова сметка. 

3.7. При извършване на СМР имуществото на Възложителя трябва да се пази с грижата 

на добър стопанин, като при евентуално нанесените щети изпълнителят следва да ги 

отстрани за своя сметка или заплати обезщетение на Възложителя. 

3.8. Изпълнителят следва да осигури за своя сметка необходимото техническо 

оборудване  инструменти за качествено изпълнение на поръчката. 

4. Гаранционен срок за извършените ремонтни работи: съобразно предложеното в 

офертата от изпълнителя, но не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 

датата на подписване на Протокол за установяване на действително извършените и приети 

строително-ремонтни работи, ако няма предвиден друг по-дълъг гаранционен срок по 

силата на нормативен акт. 

4.1. Отстраняването на констатирани и/или проявени дефекти през гаранционния 

срок се извършва от изпълнителя и за негова сметка в определен от Възложителя в писмено 

уведомление до изпълнителя. 

4.2. Възложителят може сам да отстрани за сметка на изпълнителя проявилите се в 

гаранционните срокове дефекти в случаите, когато изпълнителят не отстрани същите в 

определения срок. В този случай Възложителят прихваща направените от него разходи за 

отстраняване на гаранционен дефект от предстоящи плащания към изпълнителя, а ако няма 

такива или дължимата сума е по-голяма от оставащите плащания, прихваща от сумата на 

гаранцията за изпълнение на договора. Ако стойността на извършените разходи надвишава 

размера на гаранцията за изпълнение на договора или същата е изчерпана, изпълнителят 

възстановява на Възложителя разликата, съответно цялата дължима сума в определен срок от 

получаване на писмена покана за това, съгласно договора за изпълнение. В случаите, когато 

гаранцията за изпълнение е изчерпана и изпълнителят не възстанови доброволно такава сума, 

Възложителят реализира претенцията си заедно с начислените лихви за забава по общия 

исков ред. 

5. Срок на изпълнение: Всеки обект ще се възлага със заявка, в която ще е посочи 

началният срок за работа, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на 

получаване, освен ако има предварително съгласуване с изпълнителя и ще бъде определен 
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максималният срок за изпълнение, който е съобразен със срока, посочен от изпълнителя в 

неговото предложение и с крайния срок за изпълнение - 24 месеца от датата на сключване 

на договора за изпълнение. 

5.1. По преценка на Възложителя с цел осигуряване на условия за работа на 

служителите, финансовия ресурс и съгласно спецификата на дейностите за конкретна 

сграда/обект работите може да се възлагат поетапно или на части. При поискване от 

Възложителя изпълнителят е длъжен да представи график с отделни срокове за видовете 

работи съгласно количествената сметка. 

5.2. Договорът продължава действието си до изтичането на всички гаранционни 

срокове, включително най-дългият от тях, когато има такива с различна продължителност. 

6. Начин на ценообразуване: При формиране на единичните цени за всички обекти, 

цените на различните видове СМР, както и показателите на ценообразуването за 

непредвидените такива, са непроменливи и са съгласно офертата на изпълнителя. 

7. Ако са възникнали непредвидени видове работи, които не са посочени в 

количествената сметка по т. 1 и в КСС на изпълнителя, цените за тези работи се определят въз 

основа на следните показатели: 

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Часова ставка.................................   ../словом.......................................... ..........лв/час 

 

Изготвил: (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

/Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“/ 


