
Техническа спецификация

Строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД, гр.София

№  Видове строително-монтажни работи

единица 

мярка количество

1 2 3 4

І. Позиция - Втора психиатрична клиника-ремонт на кабинети и болнични стаи, 

тавански етаж, помещение в подпокривно пространство, ремонт на стълбищна клетка 

от междинна площадка между 1 и 2 етаж до 3 етаж (входове на КНБНПЗ и       І ПК), 

подмяна на радиатори

І.1. Втора Психиатрична клиника - ремонт на кабинети и болнични стаи

І.1. А. Ремонт на к-т н-к на клиника; к-т д-р Хранов; к-т д-р Кръстникова и д-р 

Пандова; к-т д-р Якимова; к-т техн. сътрудник (5 бр.)

1. Покриване на подове и мебели с полиетилен кв.м. 87

2. Изкопаване на улеи до 5/5 в тухла м.л. 41

3. Доставка и полагане на гофриран шлаух Ф16 в готов улеи м.л. 41

4. Изтегляне на кабели в шлаух м.л. 106

5. Измазване на улеи м.л. 42

6. Изкопаване на гнезда за кутии и конзоли бр. 20

7. Доставка и монтаж на конзоли бр. 20,00

8. Доставка и монтаж на контакти за скрита инсталация бр. 13,00

9. Демонтаж на кабел - канали м.л. 28,00

10. Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600 бр. 7,00

11. Стъргане на латексова боя кв.м. 117,00

12. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 102,00

13. Шпакловка с колоркит кв.м. 127,00

14. Грунд по стени и тавани кв.м. 127,00

15. Боядисване в цвят с интериорна боя (по каталог) кв.м. 197,20

16. Монтаж на алуминиеви радиатори (от място) бр. 7,00

17. Контактен излаз с ПВВМ 2Х2,5 кв.мм, скр. под мазилката да 5 м бр. 12,00

18. Доставка и монтаж на кабелни розетки бр. 8,00

19. Демонтаж на ЛОТ 4Х18W със запазване (открит монтаж: д-р Кръстникова и д-р Пандова) бр. 2,00

20. Доставка и монтаж на ЛОТ 4Х18W със запазване (скрит монтаж) бр. 2,00

21. Демонтаж на теракотна настилка (к-т д-р Якимова) кв.м. 1,60

22. Очукване на циментова замазка по подове кв.м. 1,60

23. Изкърпване на настилка с теракотни плочи кв.м. 1,60

24. Демонтаж на предпазни дъски м.л. 7

25. Монтаж на предпазни дъски м.л. 7

26. Доставка и монтаж на окачен растерен таван (к-т д-р Кръстникова и д-р Пандова) кв.м. 12,4

27. Допълнителен тухлен зид с "Итонг" 120/250/600 (зазиждане на ниша) кв.м. 1,1
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28. Смяна (демонтаж, доставка и монтаж) на ел. ключове за скр. инсталация бр. 4

29. Смяна (демонтаж, доставка и монтаж) на ел. контакти за скр. инсталация бр. 5

30. Демонтаж на чугунени радиатори (к-т д-р Якимова) бр. 1

31. Доставка и монтаж на алуминиев радиатор, вкл. оборудване на стойки 16/600 бр. 1

32. Доставка и монтаж на стойки за радиатор бр. 2

33. Рязане с ъглошлайф на стоманени конзоли за радиатор бр. 6

34. Изкърпване на вароциментова мазилка по стени кв.м. 3

35. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 1,3

36. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 1,3

І.1.Б. Ремонт на к-т старша сестра; манипулационна; учебна зала

1. Покриване на подове и мебели с полиетилен кв.м. 51

2. Изкопаване на улеи в тухла до 2,5/2,5 м.л. 9

3. Полагане на кабели в готови улеи м.л. 9

4. Измазване на улеи м.л. 9

5. Изкопаване на гнезда за кутии и конзоли бр. 3

6. Доставка и монтаж на конзоли бр. 3

7. Доставка и монтаж на контакти за скрита инсталация бр. 3

8. Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600 бр. 2

9. Демонтаж на кабел канали м.л. 5

10. Стъргане на латексова боя кв.м. 37

11. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 5

12. Шпакловка с колоркит кв.м. 42

13. Грунд по стени и тавани кв.м. 42

14. Боядисване в цвят с интериорна боя (по каталог) кв.м. 131,4

15. Монтаж на радиатори (от място) бр. 2

16. Демонтаж на предпазни дъски м.л. 11

17. Монтаж на предпазни дъски м.л. 11

18. Смяна на ел. ключове за скрита инсталация бр. 2

19. Смяна на ел. контакти за скрита инсталация бр. 3

20. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,15

21. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,15

І.1. В. Ремонт на болнични стаи

Болн. стая 3(1); бивш к-т д-р Димитрова (2); бивш к-т д-р Якимова и д-р Хранов (3); 

бивш  к-т д-р Кръстникова (4); 5 болнична стая

1. Покриване на подове с полиетилен кв.м. 61

2. Стъргане на латексова боя кв.м. 125

3. Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600 бр. 4
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4. Демонтаж на предпазни дъски м.л. 7

5. Изкопаване на улеи в тухла м.л. 20

6. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ф16 м.л. 12

7. Изкопаване на гнезда в тухла за конзоли бр. 6

8. Доставка и монтаж на конзоли бр. 6

9. Доставка и монтаж на кабелна розетка бр. 3

10. Доставка и монтаж на контакти за скрита инсталация бр. 3

11. Демонтаж на кабел канали м.л. 17

12. Демонтаж на чугунен радиатор бр. 1

13. Доставка и монтаж на алуминиев радиатор на стойка 8/600 бр. 1

14. Доставка и монтаж на стойки за радиатор бр. 2

15. Монтаж на алуминиеви радиатори (от място) бр. 4

16. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 125

17. Шпакловка с колоркит кв.м. 144

18. Грунд по стени и тавани кв.м. 146

19. Боядисване в цвят с интериорна боя кв.м. 188,5

20. Монтаж на предпазни дъски (от място) м.л. 7

21. Изтегляне на кабели в шлаух м.л. 16

22. Полагане на кабели в готов улеи м.л. 11

23. Измазване на улеи м.л. 20

24. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 1,1

25. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 1,1

І.2. Тавански етаж "Психиатрия" Склад (санитари)

1. Демонтаж на дървена каса бр. 1

2. Монтаж на алуминиева врата 0,80/1,85 (от място) бр. 1

3. Обшивка на стени с гипскартон (без конструкция) кв.м. 10,4

4. Обшивка с гипскартон по страници с шир. 0,30 м м.л. 5

5. Шпакловка по стени и тавани кв.м. 28

6. Грунд по стени и тавани кв.м. 33

7. Боядисване в цвят с интериорна боя (по каталог) кв.м. 33

8. Преработка на алуминиева врата (скъсяване) бр. 1

9. Грунд по подове с бетонконтакт кв.м. 3,5

10. Направа на циментова замазка кв.м. 3,5

11. Настилка с гранитогресни плочи (по мостра) 40/40 кв.м. 3,5

12. Цокъл от гранитогресни плочи Н=10 см м.л. 8,6

13. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,3
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14. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,3

І.3. Помещение в подпокривно пространство (без капандура)

1. Обшивка на стени с гипскартон на конструкция кв.м. 31,1

2. Обшивка на тавани с гипскартон на конструкция кв.м. 14

3. Доставка и монтаж на изолация (дюшечета) от каменна вата кв.м. 45,1

4.

Преработка, (демонтаж и монтаж)на ОВ и ВиК инсталации, вкл. монтаж на допълнителни 

фитинги м.л. 12

5. Демонтаж на смесителна батерия бр. 1

6. Направа на връзка с водопровод ППR Ф20 бр. 3

7. Направа на връзка с ОВ инсталация бр. 3

8. Доставка и монтаж на PVC ревизионни вратички бр. 2

9. Доставка и монтаж на  PPR Ф20, вкл. фитинги м.л. 9

10. Доставка и монтаж на ППR спирателни кранове бр. 2

11. Доставка и монтаж на изолация за тръби PPR Ф20 м.л. 9

12. Демонтаж на кабели на скоби м.л. 7

13. Демонтаж на ел. връзки до 2,5 кв.мм бр. 8

14. Демонтаж на ПОТ 1Х60W бр. 1

15. Демонтаж на ел. ключове и контакти бр. 2

16. Направа на лампен излаз до 3 м със СВТ 2Х1кв.мм бр. 1

17. Доставка и монтаж на ЛОТ 2Х18W с капак бр. 1

18. Гипсова шпакловка по гипскартонени плоскости кв.м. 45,1

19. Грунд по стени и тавани кв.м. 45,1

20. Боядисване с интериорна боя цветна (по мостра) кв.м. 45,1

21. Грунд по подове с бетонконтакт кв.м. 14

22. Циментова замазка по подове кв.м. 14

23. Настилка на подове с гранитогресни плочи 40/40 (по мостра) кв.м. 14

24. Цокъл от гранитогресни плочи Н=10 см м.л. 14,3

25. Доставка и монтаж на преходна подова метална лайстна м.л. 1

26. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,3

27. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,3

І.4. Помещение в подпокривно пространство (с капандура)

1.

Направа и монтаж на остъклен капак за капандура, с панти и застопоряващо устройство с 

размери 0,60/0,80 (мярка от място) бр. 1

2. Грунд по подове с бетонконтакт кв.м. 15

3. Циментова замазка по подове кв.м. 15

4. Настилка с гранитогресни плочи 40/40 (по мостра) кв.м. 15

5. Цокъл от гранитогресни плочи м.л. 15

6. Доставка и монтаж на преходна подова метална лайсна м.л. 1
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7. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,2

8. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,2

І.5. Подмяна на радиатори

1. Демонтаж на чугунени радиатори: бр. 2,00

                        - коридор сърварно - 6/1000 бр. 1

                        - стълбищна клетка - 10/1000 бр. 1

2. Преработка /скъсяване/ на аншлуси бр. 6,00

3. Демонтаж /отрязване с ъглошлайф/ на конзоли /носачи на чугунени радиатори/ бр. 8,00

4. Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори върху стойки, вкл. куки и оборудване

                        -  коридор сърварно 6/1000 бр. 1

                        - стълбищна клетка - 10/1000 бр. 1

5. Доставка и монтаж на стойки за радиатори, вкл. укрепващи куки бр. 8,00

6. Доставка и монтаж на термоглави бр. 2,00

І.6. Ремонт на стълбищна клетка от междинна площадка м/у 1 и 2 етаж до 3 етаж 

(входове на КНБНПЗ и І ПК)

1. Покриване на подове с полиетилен кв.м. 36

2. Стъргане на латексава боя кв.м. 27

3. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 32

4. Очукване на вътрешна варова мазилка кв.м. 7

5. Вътрешна вароциментова мазилка (хастар) кв.м. 7

6. Доставка и облицовка на стени с гранитни плочи 30/30 (по мостра) кв.м. 5,6

7. Също, но по страници м.л. 5,5

8. Гипсова мазилка по страници м.л. 10,4

9. Демонтаж на ел. ключ, ел. бутон звънец, четец бр. 6

10. Монтаж на  ел. ключ, ел. бутон звънец, четец бр. 6

11. Демонтаж на глидеров радиатор 8/1000 бр. 1

12. Рязане с ъглошлайф на конзоли за радиатор бр. 3

13. Доставка и монтаж на алуминиев радиатор на стойки, вкл. Оборудване бр. 1

14. Доставка и монтаж на стойки и куки бр. 4

15. Демонтаж на гранитогресни плочи по стъпала 2,10/0,30 (10 броя) м.л. 12

16. Също, по стъпала - чела (Н=0,15 м) м.л. 12

17. Доставка и монтаж на гранитогресни плочи по стъпала 1,20/0,30 м м.л. 12

18. Също, но по чела (Н=0,15 м) м.л. 12

19. Доставка и монтаж на метална лайстна за стъпала м.л. 12

20. Монтаж на работно скеле куб.м. 65

21. Демонтаж на същото куб.м. 65

22. Шпакловка с колоркит кв.м. 41
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23. Грунд по стени кв.м. 41

24. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 123,4

25. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,35

26. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,35

ІІ. Позиция - Ремонти в Апаратна Физиотерапия

ІІ.1. Апаратна Физиотерапия - топлоизолация на фасада с Neopor - 20 кг/кв.м.

1. Направа на тръбно фасадно скеле кв.м. 212

2.

Доставка и лепене на Neopor (20 кг/кв.м., в=8 см), вкл. дюбелиране, мрежа и двукратна 

шпакловка кв.м. 198,1

3.

Доставка и лепене на фибран в=2 см,по страници, вкл. дюбелиране, мрежа и двукратна 

шпакловка (38,05 кв.м.) м.л. 108,7

4. Доставка и монтаж на водокапи и ръбоохранителни лайсни (43+130) м.л. 173

5. Грунд по фасада кв.м. 236,2

6. Полагане на полимерна (драскана) мазилка кв.м. 236,2

7.

Доставка и монтаж на подпрозоречни алуминиеви дъски с шир. до 35 см (мярка от място): 

1,85Х0,35 - 1 бр.; 1,40Х0,35 - 5 бр.; 1,55Х0,35 - 7 бр.; 1,60Х0,35 - 2 бр. м.л. 22,90

8. Демонтаж на тръбно фасадно скеле кв.м. 212,00

9. Облицовка с фибран в=4 см по цокли, вкл. дюбели, мрежа, шпакловка кв.м. 24,00

10. Грунд и полагане на мозаечна полимерна мазилка кв.м. 24,00

А. Демонтажни работи

1. Направа на фасадно скеле кв.м. 104,50

2. Демонтаж на LT ламарина по покрив в/у стоманена конструкция кв.м. 139,70

3. Също, но LT ламарина по вертикални плоскости кв.м. 22,10

4. Демонтаж на улуци Ф33 м.л. 49

5. Демонтаж на водосточни тръби Ф120 м.л. 22

6. Демонтаж на "есове" (Х1м) бр. 4

7. Демонтаж на водосборни казанчета (семпли) бр. 4

8. Сваляне на ламарина от покрив (ръчно) т. 0,98

9. Почистване и сваляне ръчно (с макара или лебедка) на строителни отпадъци куб.м. 21

10 Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 21

11. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 21

12. Товарене на LT ламарина т. 1,124

13. Извозване на ламарина т. 1,124

14. Демонтаж на фасадно скеле кв.м. 104,5

Б. Железарски работи

ІІ.2. Ремонт на покрив с LT ламарина - апаратна Физиотерапия

Стр. 6



1. Допълнително укрепване на метална конструкция с L 50/50/4 кг 145

2. Укрепване (усилване) на стоманени ферми с "П" профил 50/25 кг 70

3.

Направа и монтаж на стоманени ферми от "П" профил 50/25 - едноскатни, L=7,30 м, Н=0,90 

м (244 кг) бр. 3

4. Доставка и монтаж на "П" профил 30/15 за столици (през 70 см) кг 248,4

5. Доставка и полагане на LT ламарина - 55, с PVC покритие в/у стоманена конструкция кв.м. 139,7

6. Доставка и монтаж на LT ламарина - 55, с PVC покритие - вертикално кв.м. 22,1

7. Доставка и полагане на топлоизолация кв.м. 139,5

В. Тенекеджийски работи

1. Доставка и монтаж на улуци Ф33 м.л. 49

2. Доставка и монтаж на водосборни казанчета "семпли" бр. 4

3. Доставка и мантаж на "есове" бр. 4

4. Смяна на водосточни тръби Ф120 м.л. 12

5. Обшивка с поцинкована ламарина (по калкани) кв.м. 5,5

ІІІ. Позиция - Сграда "Неврология" - Образна диагностика и ДКБ

ІІІ.1. Ремонт на помещения към Рентген

А. Коридор

1. Дeмонтаж на алуминиева врата 0,90/2,00 (със запазване) бр. 1

2. Разваляне на тухлен зид, с деб. 12 см кв.м. 6,8

3. Очукване на тухлен зид кв.м. 2,1

4. Демонтаж на цокли от теракот м.л. 8,8

5. Демонтаж на облицовка от теракот кв.м. 3,4

6. Демонтаж на настилка от теракотни плочи кв.м. 8

7. Очукване на циментова замазка по подове кв.м. 8,00

8. Грунд по подове с бетонконтакт кв.м. 8,00

9. Изравнителна циментова замазка по подове кв.м. 8,00

10. Настилка с гранитогресни плочи 45/45 - І кач. кв.м. 8,00

11. Цокъл от гранитогресни плочи Н=10 см м.л. 8,80

12. Доставка и монтаж на преходна лайстна за настилка м.л. 3,90

13. Демонтаж на поцинковани тръби до 3/4 м.л. 3,00

14. Очукване на варова мазилка по стени кв.м. 4,30

15. Вътрешна вароциментова мазилка по стени кв.м. 4,30

16. Стъргане на латексова боя кв.м. 21,00

17. Гипсова шпакловка по стени кв.м. 12,60

18. Шпакловка с колоркит кв.м. 24,50

19. Грунд по стени кв.м. 24,50Стр. 7



20. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 24,50

21. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 2,1

22. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 2,1

Б.Чакалня

1. Покриване на подове с полиетилен кв.м. 15

2. Демонтаж на алуминиев радиатор 5/600 бр. 1

3. Монтаж на алуминиев радиатор 5/600 бр. 1

4. Стъргане на латексова боя кв.м. 12

5. Изкърпване на гипсова шпакловка по стени кв.м. 3,5

6. Шпакловка с колоркит кв.м. 18

7. Грунд по стени кв.м. 18

8. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 36,2

9. Смяна (доставка и монтаж) на пана от растерен таван бр. 5

10. Направа на лампен излаз с ПВВМ 2Х1 кв.мм, скрито под мазилката до 6 м бр. 1

11. Направа на контактен излаз с ПВВМ 2Х2,5 кв.мм, скрито под мазилката до 6 м бр. 1

12. Изкопаване на улеи до 2,5/2,5 в тухла м.л. 6

13. Измазване на улеи до 2,5/2,5 м.л. 6

В. Коридор към помещения на Рентген; ремонт на 2 бр. помещения

1. Покриване на подове с полиетилен кв.м. 30,3

2. Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600 бр. 3

3. Монтаж на алуминиеви радиатори 10/600 бр. 3

4. Стъргане на латексова боя кв.м. 39

5. Изкърпване на гипсова шпакловка по стени кв.м. 24

6. Шпакловка с колоркит кв.м. 46

7. Грунд по стени кв.м. 46

8. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 106,1

9. Направа (изкърпване с гипскартон) на кутия за скриване на канализация с р-ри 0,15/0,20/1,00 м.л. 1

10. Доставка и монтаж на PVC ревизионни вратички с р-ри 15/20 бр. 2

Г. Стъпала към учебна зала на Образна диагностика; коридор към съществуващи 

Рентген и Скенер

1. Покриване на подове с полиетилен кв.м. 39

2. Демонтаж на алуминиеви радиатори 6/600 бр. 2

3. Монтаж на алуминиеви радиатори 6/600 бр. 2

4. Стъргане на латексова боя кв.м. 44

5. Очукване на гипсова шпакловка кв.м. 5,5

6. Очукване на варова мазилка кв.м. 6,5

7. Вътрешна вароциментова мазилка по стени кв.м. 6,50Стр. 8



8.

Доставка и полагане на фибран с в=20 мм по стени, вкл. дюбелиране, мрежа и двукратна 

шпакловка с теракол кв.м. 7,80

9. Доставка и монтаж на ръбоохранители м.л. 10,00

10. Гипсова мазилка по страници м.л. 10,00

11. Гипсова шпакловка по стени кв.м. 29,00

12. Демонтаж на ПДЧ предпазни дъски по стени м.л. 12,00

13. Монтаж на ПДЧ предпазни дъски по стени м.л. 12,00

14. Шпакловка с колоркит кв.м. 81,00

15. Грунд по стени кв.м. 81,00

16. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 120,60

17. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,6

18. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,6

Д. Площадка пред вход ДКБ

1. Демонтаж на настилка от термолющен гранит 60/30, със запазване кв.м. 67,4

2. Очукване (почистване) на плочи от термолющен гранит бр. 375

3. Подготовка на основата за полагане на нагревателни кабели под настилката кв.м. 67,4

4. Доставка и полагане на нагревателен кабел DEVI Heat MAP - 230 V AC - 30W/m Ф7 мм м.л. 170

5. Доставка и монтаж на електронен терморегулатор DEVI reg
tm  

610 бр. 1

6. Доставка и монтаж на външен сензор за електронен терморегулатор бр. 1

7. Доставка на термолющен гранит с размери 60/30 см кв.м. 3

8.

Редене на плочи от термолющен гранит с р-ри 60/30 см на циментова замазка с лепило за 

външна употреба Теразид Flex (плочи от място) кв.м. 67,4

9. Направа на ел. връзки до 2,5 кв.мм бр. 12

10. Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 16 А (Шнайдер Електрик или Legrand) бр. 1

11. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 3,4

12. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 3,4

Е. 1. Ремонт на стая за почивка на рентгенови лаборанти

1. Демонтаж на дървена врата, обшита с оловно фолио (със запазване), р-ри 1,10/2,10 бр. 1

2. Допълнителен тухлен зид (зазиждане) на отвор с тухли итонг куб.м. 1,16

3. Вароциментова мазилка по стени кв.м. 6

4. Просичане на отвор за врата в тухлен зид с деб. 25 см (1,10Х2,10) бр. 1

5. Доставка и монтаж на щурцове над врата L=175 см бр. 2

6.

Доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 100/2,05, оребрена с пълнеж ПДЧ ламинат 

(мярка от място) бр. 1

7. Доставка и монтаж на гипскартон с олово Knauf Safeboard кв.м. 6

8. Вароциментова мазилка по страници около врата м.л. 10,4

9. Доставка и монтаж на ръбоохранители м.л. 10,4

10. Гипсова шпакловка по страници м.л. 10,4

Стр. 9



11. Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи кв.м. 2,1

12. Очукване на вароциментова мазилка кв.м. 2,5

13. Вароциментова мазилка (хастар) м. 2,5

14. Облицовка с фаянсови плочи 30/25 (по мостра) кв.м. 2,1

15. Стъргане на латексова боя кв.м. 13

16. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 16,4

17. Шпакловка с колоркит кв.м. 23

18. Грунд по стени кв.м. 23

19. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 46,5

20. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 1,6

21. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 1,6

Е.2. Преработка на отоплителна инсталация

1. Демонтаж на гранитогресни плочи м.л. 3

2. Демонтаж на ППР Ф50 (отоплителна инсталация) м.л. 4

3. Направа на улеи 20/20 в бетонова настилка м.л. 3,5

4. Доставка и монтаж на ППР тр. Ф50 с фибростъкло, вкл.  Фитинги м.л. 3,5

5. Доставка и монтаж на тръбна изолация к-флекс (тр. Ф50) м.л. 4

6. Направа на връзка с ППР Ф50 тръбопровод бр. 2

7. Изкърпване на бетонови улеи със циментова замазка м.л. 3,5

8. Изкърпване на гранитогресни плочи м.л. 3,5

9. Доставка и монтаж на метални преходни лайстни м.л. 2

ІІІ.2. ДКБ - входно преддверие

1.

Изработка и монтаж на двойна портална врата ат алуминиев профил (летящи панти); 2/3 

остъклена (стъклопакет); пълнеж ПДЧ ламинат; рамка с горно остъкляване (мярка от място и 

уточняване); четки на врати кв.м. 5,57

ІV. Позиция - Ремонти в КНБНПЗ, КНБДН, КНБПС, Клинична лаборатория

ІV. 1 КНБНПЗ - Ремонт на лекционна зала "Проф. Стоянов"; кухненски офис; 10 болнична стая

1. Покриване на подове с полиетилен кв.м. 49

2. Изкърпване на отвори в тухлен зид до 2/2 см бр. 4

3. Очукване на гипсова мазилка кв.м. 13

4.

Полагане на мрежа за топлоизолация по пукнатини, вкл. двукр. шпакловка с теракол (лекц. 

зала) кв.м. 13

5. Гипсова шпакловка по стени кв.м. 27

6. Шпакловка с колоркит кв.м. 38

7. Грунд по стени кв.м. 38,00

8. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 125,70

9. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,15
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10. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,15

ІV.2. -  КНБДН

ІV.2.1. КНБДН - ІІ отделение

А. Ремонт на коридор

1. Покриване на подове с полиетилен кв.м. 39

2. Стъргане на латексова боя кв.м. 23

3. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 23

4. Шпакловка с колоркит кв.м. 31

5. Грунд по стени кв.м. 31

6. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 78,2

Б. Ремонт на болнични стаи - 1; 2; 3; 4; 5; 6

1. Покриване на подове и мебели с полиетилен кв.м. 54

2.
Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/500

бр. 6

3. Монтаж на  алуминиеви радиатори 10/500 бр. 6

4. Демонтаж на метални кутии за монети (от ТV) бр. 6

5. Изкопаване на гнезда в тухла за конзоли бр. 6

6. Доставка и монтаж на конзоли бр. 6

7. Демонтаж на ел. връзка до 2,5 кв.мм бр. 24

8. Направа на ел. връзки до 2,5 кв.мм бр. 24

9. Изкопаване на улеи в тухла (мазилка) до 2,5/2,5 м.л. 11

10. Полагане на съществуващ кабел в улеи м.л. 11

11. Измазване на улеи м.л. 11

12. Доставка и монтаж на контакти за скрита инсталация бр. 6

13. Доставка и монтаж на ТV розетка бр. 6

14. Направа на контактен излаз до 3 м с ПВВМ 2Х1,5 кв.мм бр. 6

15. Стъргане на латексова боя кв.м. 43

16. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 57

17. Шпакловка с колоркит кв.м. 63

18. Грунд по стени и тавани кв.м. 63

19. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 212,4

20. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,3

21. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,3

В. Ремонт на 7 VIP и 8 болн. стаи

1. Покриване на подове и мебели с полиетилен кв.м. 24

2.
Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600

бр. 2

3. Монтаж на алуминиеви радиатори 10/600 бр. 2

4. Смяна на пана от растерен таван бр. 6
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5. Стъргане на латексова боя кв.м. 26

6. Изкопаване на гнезда в тухла за конзоли бр. 2

7. Доставка и монтаж на конзоли бр. 2

8. Демонтаж на метални кутии за монети (от ТV) бр. 2

9. Демонтаж на ел. връзка до 2,5 кв.мм бр. 8

10. Направа на ел. връзки до 2,5 кв.мм бр. 8

11. Изкопаване на улеи до 2,5/2,5 в тухла м.л. 3

12. Полагане на съществуващ кабел в улеи м.л. 3

13. Доставка и монтаж на контакти за скрита инсталация бр. 2

14. Направа на контактен излаз до 3 м с ПВВМ 2Х1,5 кв.мм бр. 2

15. Доставка и монтаж на ТV розетка бр. 2

16. Измазване на улеи м.л. 3

17. Гипсова шпакловка по стени кв.м. 31

18. Шпакловка с колоркит кв.м. 43

19. Грунд по стени кв.м. 43

20. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 103,7

ІV.2.2. КНБДН - І отделение

А. Ремонт на манипулационна; 1; 2; 3; 4 и 5 VIP болн. стаи

1. Покриване на подове и мебели с полиетилен кв.м. 65

2.
Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600

бр. 5

3. Монтаж на алуминиеви радиатори 10/600 бр. 5

4. Демонтаж на метални кутии за монети (от ТV) бр. 5

5. Изкопаване на гнезда в тухла за конзоли бр. 10

6. Доставка и монтаж на конзоли бр. 10

7. Демонтаж на ел. връзка до 2,5 кв.мм бр. 20

8. Направа на контактен излаз до 3 м с ПВВМ 2Х1,5 кв.мм до 3 м бр. 5

9. Направа на ел. връзки до 2,5 кв.мм бр. 20

10. Изкопаване на улеи в тухла до 2,5/2,5 м.л. 15

11. Полагане на съществуващ кабел в улеи м.л. 15

12. Измазване на улеи м.л. 15

13. Стъргане на латексова боя кв.м. 53

14. Гипсова шпакловка по стени кв.м. 58

15. Доставка и монтаж на контакти за скрита инсталация бр. 5

16. Доставка и монтаж на TV розетки бр. 5

17. Шпакловка с колоркит кв.м. 66

18. Грунд по стени кв.м. 66

19. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 266,3
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20. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,3

21. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,3

Б. Ремонт на 6; 7; 8 и 9 болн. стаи

1. Покриване на подове и мебели с полиетилен кв.м. 18

2.
Демонтаж на алуминиеви радиатори 10/600

бр. 4

3. Монтаж  на алуминиеви радиатори 10/600 бр. 4

4. Стъргане на латексова боя кв.м. 39

5. Изкопаване на гнезда в тухла за конзоли бр. 8

6. Доставка и монтаж на конзоли бр. 8

7. Демонтаж на метални кутии за монети (от ТV) бр. 4

8. Демонтаж на ел. връзка до 2,5 кв.мм бр. 20

9. Направа на ел. връзки до 2,5 кв.мм бр. 20

10. Направа на контактен излаз с ПВВМ 2Х1,5 кв.мм до 3 м бр. 4

11. Изкопаване на улеи до 2,5/2,5 в тухла м.л. 11

12. Полагане на съществуващ кабел в улеи м.л. 11

13. Измазване на улеи м.л. 11

14. Доставка и монтаж на контакти за скрита инсталация бр. 4

15. Доставка и монтаж на ТV розетка бр. 4

16. Изкърпване на гипсова шпакловка по стени кв.м. 44

17. Шпакловка с колоркит кв.м. 51

18. Грунд по стени кв.м. 51

19. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 181,1

20. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,25

21. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,25

В. Ремонт на служебна WC и WC пациенти

1. Стъргане на латексова боя кв.м. 9

2. Очукване на гипсова мазилка кв.м. 3

3. Изкърпване на гипсова мазилка кв.м. 3

4. Шпакловка с колоркит кв.м. 11

5. Грунд по стени кв.м. 11

6. Боядисване с цветен латекс на варова основа кв.м. 20,6

7. Смяна на пана от растерен таван бр. 8

ІV.3. КНБПС - ІІ отделение

Ремонт на 7 VIP болнична стая

1. Покриване на подове с полиетилен кв.м. 7

2. Демонтаж на алуминиев радиатор 10/600 бр. 1

3. Монтаж на алуминиев радиатор 10/600 бр. 1
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4. Демонтаж на метални кутии за монети (от ТV) бр. 1

5. Демонтаж на ел. връзка до 2,5 кв.мм бр. 6

6. Направа на ел. връзки до 2,5 кв.мм бр. 6

7. Изкопаване на гнезда за конзоли в тухла бр. 2,00

8. Доставка и монтаж на конзоли бр. 2,00

9. Изкопаване на улеи в тухла до 2,5/2,5 см м.л. 3

10. Полагане на съществуващ кабел в улеи м.л. 3

11. Измазване на улеи м.л. 3

12. Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация бр. 1

13. Доставка и монтаж на ТV розетка бр. 1

14. Направа на контактен излаз с ПВВМ 2Х1,5 кв.мм до 3 м бр. 2

15. Стъргане на латексова боя кв.м. 12

16. Изчукване на гипсова мазилка кв.м. 7

17. Полагане на мрежа за топлоизолация по пукнатини, вкл. двукратна шпакловка с теракол кв.м. 7,00

18. Гипсова шпакловка по стени кв.м. 16,00

19. Шпакловка с колоркит кв.м. 23

20. Грунд по стени кв.м. 23

21. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 38,30

22. Смяна на гранитогресни плочи 33/33 по подове бр. 7,00

23. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,2

24. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,2

ІV.4. Клинична лаборатория

Ремонт на стълбищна клетка и к-т старши лаборант

А. Стълбищна клетка

1. Покриване с полиетилен кв.м. 16

2.
Демонтаж на алуминиев радиатор 15/800

бр. 1

3. Монтаж на  алуминиев радиатор 15/800 бр. 1

4. Направа на работно скеле кв.м. 39

5. Демонтаж на работно скеле кв.м. 39

6. Очукване на вътрешна варова мазилка кв.м. 2,5

7. Изкърпване на вътрешна вароциментова мазилка по стени кв.м. 2,5

8. Стъргане на латексова боя кв.м. 13

9. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 15,5

10. Шпакловка с колоркит кв.м. 19

11. Грунд по стени кв.м. 19

12. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 53,2

13. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,15
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14. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,15

Б. Ремонт на к-т старши лаборант

1. Покриване на подове с полиетилен кв.м. 15

2.
Демонтаж на алуминиеви радиатори 14/600

бр. 1

3. Монтаж на алуминиеви радиатори 14/600 бр. 1

4. Демонтаж на кабелни канали по стени м.л. 3

5. Изкопаване на улеи до 5,5 в тухлен зид (мазилка) м.л. 2

6. Полагане на съществуващ кабел в улеи м.л. 2

7. Измазване на улеи м.л. 4,5

8. Изкърпване на отвори до 2/2 в тухлена стена бр. 11

9. Стъргане на латексова боя кв.м. 14

10. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 15,5

11. Шпакловка с колоркит кв.м. 21

12. Грунд по стени кв.м. 21

13. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 44,8

ІV.5. Ремонти на тротоарна настилка - вход на Клинична лаборатория

1. Демонтаж на тротоарни плочи 30/30 кв.м. 163

2. Демонтаж на бетонови улеи за отводняване м.л. 45,5

3. Подготовка на пясъчно легло за полагане на тротоарни плочи` кв.м. 163

4.

Доставка и полагане на бетонови улеи с решетка за отводняване - 17,5Х15Х50 см - (сиви) в/у 

бетонова основа м.л. 45,5

5. Доставка и полагане на тротоарни плочи 40/40/5 или 45/45/6 в/у пясъчна основа м 163

6. Ръчно разбиване на бетонови бордюри куб.м. 0,6

7. Изкоп за пътни бордюри м.л. 3,00

8. Монтаж на пътни бордюри (от място) в/у бетонова основа м.л. 3,00

9. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 11,5

10. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 11,5

V. Позиция - І Психиатрична клиника

V.1. Остър сектор - ремонт на болнични стаи и кабинети

А. Ремонт на к-т старша сестра; к-т дежурна сестра; болнични стаи 1, 3, 4; манипулационна

1. Покриване на подове и мебели с полиетилен кв.м. 93

2. Очукване на гипсова мазилка кв.м. 52,9

3.

Полагане на мрежа за топлоизолация по пукнатини в стената, вкл. двукратна шпакловка с 

теракол кв.м. 52,9

4. Стъргане на латексова боя по стени кв.м. 68

5. Гипсова шпакловка по стени кв.м. 91

6. Шпакловка с колоркит кв.м. 103

7. Грунд по стени кв.м. 103,00
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8. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 228,60

9. Демонтаж на чугунени радиатори 19/600 (манипулационна; к-т ст. сестра) бр. 3,00

10. Преработка на аншлуси (скъсяване) бр. 6,00

11. Ръчно рязане на конзоли на радиатори бр. 9,00

12. Изкърпване на гнезда до 10/10 от конзоли с вароциментов разтвор бр. 9,00

13.

Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори 19/600 на стойки, вкл. оборудване (ст. сестра; 

манипулационна) бр. 3,00

14. Доставка и монтаж на стойки и куки за радиатори (двустранно укрепване) бр. 9,00

15. Доставка и монтаж на пана за растерен таван (15 мм деб.) (1; 3; 4 болн. стаи) бр. 52,00

16. Демонтаж на пана за растерен таван бр. 52,00

17. Стъргане на блажна боя по глидерови радиатори кв.м. 7,00

18. Блажна боя по глидерови радиатори (3; 4 болн. стаи) кв.м. 9,80

19. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,7

20. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,7

Б. Ремонт на коридор от манипулационна, до к-т на старша сестра

1. Покриване на подове и мебели с полиетилен кв.м. 17

2. Очукване на гипсова мазилка по стени кв.м. 21

3. Стъргане на латексова боя кв.м. 19

4. Полагане на мрежа за топлоизолация по пукнатини, вкл. двукратна шпакловка с теракол кв.м. 21

5. Гипсова шпакловка по стени кв.м. 38

6. Шпакловка с колоркит кв.м. 46

7. Грунд по стени кв.м. 46

8. Блажна боя (мат) (цвят по каталог) по стени, двукратно кв.м. 60,4

9. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,45

10. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,45

В. Ремонт на коридор от кухненски офис до метална врата и столова

1. Покриване на подове и мебели с полиетилен кв.м. 47

2. Измиване на блажна боя по стени и тавани кв.м. 149,7

3. Стъргане на блажна боя по стени кв.м. 16,5

4. Изкърпване гипсова шпакловка по стени кв.м. 23

5. Шпакловка с колоркит кв.м. 37

6. Грунд по стени кв.м. 37

7. Блажна боя (мат) по стени и тавани, двукратно (цвят по каталог) кв.м. 149,7

8. Блажна боя по метални повърхности, двукр. (входна врата) кв.м. 4,5

9. Смяна на гранитогресни плочки по цокли м.л. 0,5

10. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,15

11. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,15

Г. Ремонт на кухненски офис; к-т д-р Джупанов; к-т д-р Дочева
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1. Покриване на подове и мебели с полиетилен кв.м. 51

2. Демонтаж на алуминиеви радиатори 12/600 бр. 3

3. Монтаж на  алуминиеви радиатори 12/600 бр. 3

4. Стъргане на латексова боя кв.м. 33

5. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 33

6. Шпакловка с колоркит кв.м. 42

7. Грунд по стени кв.м. 42

8. Боядисване с цветен латекс кв.м. 82,5

9. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,25

10. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,25

V.2. Отворен сектор - ремонт на болнични стаи и кабинети

А.  Ремонт на лекционна зала;коридор пред вход; коридор към столова; к-т д-р Иванов

1. Покриване на подове и мебели с полиетилен кв.м. 126

2. Очукване на гипсова мазилка по стени кв.м. 21,5

3.

Полагане на мрежа за топлоизолация в/у пукнатини по стени, вкл. двукратна шпакловка с 

теракол кв.м. 21,5

4. Стъргане на латексова боя кв.м. 53

5. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 37

6. Шпакловка с колоркит кв.м. 79

7. Грунд по стени кв.м. 79,00

8. Стъргане на блажна боя по радиатори кв.м. 3,60

9. Блажна боя по глидерови радиатори кв.м. 12,90

10. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 265,80

11. Демонтаж на алуминиеви радиатори 12/600 бр. 2,00

12. Монтаж на алуминиеви радиатори 12/600 бр. 2,00

13. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,5

14. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,5

Б. Ремонт на WC, Б - пациенти

1. Стъргане на латексова боя кв.м. 17

2. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 9

3. Шпакловка с колоркит кв.м. 23

4. Грунд по стени кв.м. 23

5. Боядисване с латекс на варова основа кв.м. 49

В. Лекарски сектор - ремонт на коридор; к-т д-р Терзииванова; к-т д-р Котова

1. Покриване на подове и мебели с полиетилен кв.м. 68

2. Стъргане на латексова боя кв.м. 37

3. Очукване на гипсова мазилка по стени кв.м. 11

4. Полагане на мрежа за топлоизолация, вкл. двукратна шпакловка с теракол кв.м. 11Стр. 17



5. Изкърпване на гипсова шпакловка кв.м. 48

6. Шпакловка с колоркит кв.м. 67

7. Грунд по стени кв.м. 67

8. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 150,4

9. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 0,75

10. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 0,75

Г. Ремонт на настилка от тротоарни плочи 30/30/4 - до Административна сграда 

1. Демонтаж на настилка от тротоарни плочи 30/30 със запазване кв.м. 53,1

2. Разбиване на бетонова настилка куб.м. 2,7

3. Доставка на тротоарни плочи 30/30/4 бр. 115

4. Подготовка на пясъчна основа за полагане на тротоарни плочи кв.м. 62,1

5. Нареждане на тротоарни плочи 30/30/4 върху пясъчна основа кв.м. 62,1

6. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 3,1

7. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 3,1

VІ. Позиция - Преместване на рентгенов апарат в ново помещение

VІ.1. АС част

1. Демонтаж на окачен (растерен) таван кв.м. 21

2. Демонтаж на "куфар" от гипскартон за скриване на ОВ инсталация (20/30/20Х3,50) м.л. 3,5

3. Направа на работно скеле куб.м. 43

4. Грундиране на арматурно желязо (по ст.бет. греда) м 7

5. Вароциментова мазилка по греди 25/12/25 кв.м. 2,2

6. Стъргане на латексова боя по тавани и стени кв.м. 69

7. Гипсова мазилка по тавани кв.м. 21,00

8. Доставка и монтаж на knauf safeboard 12м по тавани, посредством лепене и дюбели кв.м. 21,00

9. Демонтаж на фаянсова облицовка кв.м. 17,50

10. Демонтаж на настилка по гранитогресни плочи 33/33 кв.м. 21,00

11. Очукване на вароциментова мазилка по стени кв.м. 26,00

12. Вароциментова мазилка по стени кв.м. 26,00

13. Очукване (пасиране) на циментова замазка по подове кв.м. 21,00

14. Грунд по подове с бетонконтакт кв.м. 21,00

15. Изравнителна циментова замазка по подове кв.м. 21,00

16. Саморазливна замазка по подове кв.м. 21,00

17. Демонтаж на алуминиева врата (със запазване) 100/205 бр. 1,00

18. Демонтаж на метална врата 0,90/200 бр. 1,00

19. Допълнителен тухлен зид с "Итонг" 25/25/60 (зазиждане отвор на врата) кв.м. 2,30

20. Гипсова мазилка по стени кв.м. 5,00

21. Доставка и монтаж на knauf safeboard по стени (отвор за врата) кв.м. 3,20
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22. Направа на "куфар" от гипскартон за скриване на отоплителна инсталация (12/30/12Х3,50) м.л. 3,50

23. Направа на "куфар" от гипскартон за скриване на въздуховод (15/30/15Х3,30) м.л. 3,30

24. Очукване на газобетонови тухли (0,25/0,10Х3,00), (за разширяване на отвор) м.л. 3

25. Гипсова мазилка по страници м.л. 10,5

26. Доставка и монтаж на ръбоохранители м.л. 31

27. Гипсова шпакловка по стени кв.м. 38

28. Шпакловка с колоркит кв.м. 51

29. Грунд по стени кв.м. 51

30. Доставка и монтаж на окачен, растерен таван кв.м. 21

31. Изрязване на шлиц в ст.бетонова подова плоча 160/60Х860см м.л. 8,6

32. Доставка, заготовка и монтаж на швелер 60/200/60/4 в готов шлиц, чрез замонолитване м.л. 8,6

33.

Доставка, заготовка и монтаж на капак от черна ламарина 4 мм деб., огъната на абкант 

(20/200/20) м.л. 8,6

34. Демонтаж на работно скеле куб.м. 43

35. Боядисване с цветен латекс (по каталог) кв.м. 79

36.

Доставка и монтаж на антибактериална, антистатична, противоплъзгаща настилка за 

рентгенови кабинети кв.м. 21

37. Също, но вертикално (Н=15 см) м.л. 19

38. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 1,7

39. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 1,7

40.

Доставка и монтаж на еднокрила, лъчезащитна врата (оловен лист 1 мм) с размери 100/210 - 

каса 25 см (мярка от място) бр. 1

41.

Направа и монтаж на лъчезащитни екрани (за прозорци) от knauf safeboard - 2 пласта с р-ри 

180/210, с алуминиева рамка - ъглов профил 30/30 бр. 2

42.

Заготовка и монтаж на лъчезащитен параван от knauf safeboard - 12 мм - 2 пласта (заготовка и 

монтаж съгласно чертеж) кв.м. 4,95

43.

Направа и монтаж на дървена рамка от иглолостен материал за оловно (рентгеново) стъкло с 

р-ри 80/60 (мярка от място) бр. 1

44.

Доставка и монтаж на оловно стъкло (рентгеново) с оловен еквивалент 3 мм с р-ри 0,80/0,60 

(мярка от място) бр. 1

VІ.2. Част - електро

VІ.2.1. Осветителна инсталация

1. Лампен излаз със СВТ, открито в окачени тавани, вкл. ключ, проводник, арматура бр. 5

2. Изкопаване на улеи в тухла до 2,5/2,5 м.л. 11

3. Измазване на улеи м.л. 11

4. Доставка и монтаж на .ЛОТ 4Х18W (скрит монтаж) бр. 5

VІ.2.2. Силова инсталация

1. Изкопаване на улеи в тухла до 5/5 м.л. 21

2. Контактен излаз с ПВВМ до 6 м под мазилкат, вкл. контакт, проводник, арматура бр. 5

3. Доставка и изтегляне на ПВ 5Х4 кв.мм за захранване ТДВ (комплексна доставка) м 3Стр. 19



4. Също, но СВТ 3Х1,5 кв.мм за захранване на вентилатори м 23

5. Доставка и изтегляне на СВТ 5Х1,5 кв.мм м 10

6. Доставка и полагане на СВТ 5Х50 кв.мм м 35

7. Направа и монтаж на кабелна скара - стенна м 14

8. Също, но кабелна скара - таванна м 17

9. Доставка и монтаж на Тп с 3 броя кнопки бр. 1

10. Доставка и изтегляне на ПВ 4Х1 кв.мм за кнопки м 36

11. Монтаж и връзки на ел. табла по схеми бр. 68

12. Полагане на шина 40/4 по стена м 7

13. Пробиване на стена, с деб. 60 см (за шината) бр. 1

14. Набиване на комплексна заземителна уредба от 2 тръби 2 1/2 на 3 м от сградата бр. 1

15. Измерване на преходното съпротивление на заземител бр. 1

16. Измерване контура "фаза-нула" за целия обект бр. 8

17. Измазване на улеи до 5/5 м.л. 21

18. Протокол за измерванията на заземители и контур "фаза-нула" бр. 1

VІІ. Позиция - Преместване на рентгенов апарат в ново помещение  

Част ТОВК - Вентилация

1.

СО-1; Канален вентилатор тип ТД О1СС 800200 с меки връзки Lсм=300 м
3
/r N=0,55 kw 

п=1400 об/мин. Н=320 Ра бр. 1

2. СО-1; Шумозаглушителна секция ШК-200, L=0,5м за ККС Ф200 бр. 1

3. СО-1; Смукателна, таванна вентилационна регулируема решетка ТВР4 №3,Lсм=150 м
3
/r бр. 1

4.

СО-1; Нагнетателна таванна вентилационна решетка, комплект с кутия с клапа и 

декоративна част  ТВР4 №3,Lнаг.=150 м
3
/r бр. 1

5.

Направа и монтаж на правоъгълен въздуховод - прав от поцинкована ламарина, на рейкова 

връзка с б=0,82 мм до Р500 мм кв.м. 3,5

6. Фасонни части с Р=500 мм кв.м. 1,5

7.

Направа и монтаж на кръгъл въздуховод - прав от поцинкована ламарина, на фланцова 

връзка с б=0,82 мм до Р200 мм м 15,00

8. Фасонни части с Ф200 мм, коляно 90
0

бр. 4,00

9. Накладка на вентилационни системи СО-1 до 2 точки бр. 1,00

10. Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения т 0,20

VІІ.2. Нагнетателна вентилация НС-1

1. НС-1; Филтърна секция с предпазна мрежа тип ФВ-V/200 за ККС Ф200 бр. 1

2. НС-1; Канален вентилатор тип ТД 800/200 за ККС с меки връзки Lнаг.=300 м
3
/r N=0,15 kw  

Н=350 Ра, n=900 об./мин. с табло управление (вентилатор-отоплителна секция)
бр. 1

3. НС-1; Ел. подгревателна секция тип ЕК-400/200-Р Nот=3 kw бр. 1

4. НС-1; Шумозаглушителна секция ШП-200, L=0,5м за ПКС 400/200 мм бр. 1

5.

НС-1; Нагнетателна таванна вентилационна решетка, комплект с кутия с клапа и 

декоративна част  ТВР4 №3,Lнаг.=150 м3/r бр. 2

VІІ.1. Смукателна общообменна вентилация СО-1 помещение "рентген"
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6. Фасонни части от поцинкована ламарина б=0,82 мм с Р=1200 мм кв.м. 2

7.

Направа и монтаж на кръгъл въздуховод, прав от поцинкована ламарина, на фланцова връзка 

с б=0,82 мм, Ф100 мм м 3

8. Също, но Ф200 мм м 1,5

9. Фасонни части с Ф100 мм - преход 400/200ХФ150 мм I=0,25 м бр. 1

10. Фасонни части с Ф100 мм - преход 400/200ХФ200 мм I=0,25 м бр. 2

11. Фасонни части с Ф200 мм, коляно 90
0

бр. 2

12. Въздуховод - гъвкав от Аl фолио Ф100 мм м 4

13. Наладка на вентилационни системи НС-1 до 2 точки бр. 1

14. Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения т 0,15

15.

Климатик - инвенторен "сплит" система - отопление и охлаждане - въздушно+вътрешно тяло 

Qox=3,8 kw N компресор=0,9 - 1,1 kw бр. 1

16. Доставка и монтаж на топлоизолация кв.м. 2,5

17. Направа на работно скеле куб.м. 21

18. Демонтаж на същото куб.м. 21

19. Машино смяна автовишка мс 1

1. Направа на тръбно скеле кв.м. 953,10

2. Демонтаж на водосточни тръби Ф120 м.л. 127

3. Демонтаж на "ес", Ф120 бр. 11

4. Очукване на подпрозоречна зидария по подпрозоречни первази м.л. 3,6

5.

Направа на кофраж за подпрозоречни первази (плотове), армировка и ръчно полагане на 

бетон в отделни малки конструкции L≈130 см бр. 3

6. Декофриране на кофраж за подпрозоречни плотове бр. 3

7.

Доставка и лепене на топлоизолация в=8см от Neopor-20кг/кв.м., вкл. дюбелиране, мрежа и 

двукратна шпакловка с теракол кв.м. 765,7

8. Доставка и монтаж на водокапи и ръбоохранителни лайстни м.л. 539,1

9. Доставка и лепене на фибран в=2см по страници на прозорци м.л. 270,9

10. Доставка и лепене на PS фибран RF/60 В=4см по цокли на фасади кв.м. 135,90

11. Грунд и полагане на полимерна (пердашена) мазилка по фасада (по каталог) кв.м. 873,80

12. Грунд и полагане на мозаечна полимерна мазилка по цокли (по каталог) кв.м. 135,90

13. Доставка и монтаж на подпрозоречни алуминиеви дъски (мярка от място):

                        - L=210 см, шир. 32-35 см бр. 3,00

                        - L=120 см, шир. 32-35 см бр. 52,00

                        - L=0,90 см, шир. 32-35 см бр. 5,00

                        - L=0,60 см, шир. 32-35 см бр. 4

                        - L=105 см, шир. 32-35 см бр. 3

14. Монтаж на водосточни тръби Ф120 м.л. 127,00

15. Смяна на водосточни тръби Ф120 м.л. 11

16. Монтаж на "ес" бр. 11

17. Смяна на "ес" бр. 6

VІІІ. Позиция -Топлоизолация на фасада сграда "Психиатрия"(от фасада югоизток до късо крило, фасада северозапад)
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18.

Доставка и монтаж на допълнителна водосточна тръба Ф120 (отводнение на стълбищна 

клетка) м.л. 12

19. Смяна на "кривки" Ф120 кв.м. 5

20. Демонтаж на тръбно скеле кв.м. 953,1

21. Пренос и товарене на строителни отпадъци куб.м. 7

22. Извозване на строителни отпадъци куб.м. 7

Изготвил: заличава се на 

осн.чл.2 от ЗЗЛД
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