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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

НАСЛЕДСТВ.\11 

ДОГО В О Р

Днес // � 2019 г., в rp. София, между 

- НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Института за изследване на изкуствата - БАН (ИИИзк), със седалище и адрес на 

управление rp. София, ул. ,,Кракра" № 21, ЕИК по Булстат: 000665562 и Ид № по ДДС 

BG000665562, представляван от проф. д-р Емануел Стефанов Мутафов в качеството му на 

директор и Марияна Димитрова Петкова в качеството и на главен счетоводител, наричан за 
краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 

и 

,,ДЕВОР" ООД, със седалище и адрес на управление: област Перник, община Перник, гр. 

Перник 2300, ул. ,,Камчия" № 4, ЕИК: 203479119, ДДС номер BG203479 l l 9, представляван 

от г-н Десислав Павлов Делчев, в качеството на управител, наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните", а всеки от тях

поотделно „Страна") 

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки (,,ЗО П") и утвърден от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол № 286-РД-08 от 21.11.2019 г. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществена поръчка с предмет: ,, Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в

Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България в изпълнение на проект № 

BG05M2OP00J-J.00J-O00J „Изграждане и развитие на център за върхови постижения 

„ Наследство БГ", финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за

интелигентен растеж" 2014-2020, приоритетна ос / ,, Научни изследвания и технологично

развитие", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионатю 

развитие (ЕФРР), 

се сключи този договор (, ,Договора/Договорът") за следното: 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

1. Предмет на договора

НАСЛЕДGТВ6 

- J6" НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

л ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни дейностите 

по обществена поръчка с предмет: ,, Извършване на строитешю-монтажни работи (СМР) в 

Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България в изпълнение на проект № 

BG05M2OP00J-l.001-000J „Изграждане и развитие на център за върхови постижения 

„ Наследство БГ", финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за 

интелигентен растеж" 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично 

развитие ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР), при условията и в съответствие с Техническата спецификация на 

Възложителя (Приложения № 1 ), Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение 

№ 2) и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 3), неразделна част от 

Договора, както и в съответствие с изискванията на настоящия Договор, с нормативните и 

технически изисквания за този вид работа, при съобразяване и с изискванията на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

(2) Договорът се сключва във връзка с изпълнението на проект № BG0SM2OP00J-J.00J-000J

,,Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ", 

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен расте:нс" 

2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие", 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за региопално развитие 

(ЕФРР). 

11. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. ( 1) Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с 

изпълнение на всички поети от страните задължения, но не по-късно от 30.06.2021 г. 

(2) Срокът за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените

строително-монтажни работи и предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт 

Образец 15) съгласно Техническото предложение на Изпълнителя е 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни, считано от датата на осигуряване на достъп от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

НАСЛЕДСТВ&Ы 

- НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

до обекта и заверена заповедна книга на обекта до предаването на строежа от изпълнителя с 

Констативен Акт Образец 15 . 

(3) Място на изпълнение: блок 5 към АИ „проф. Марин Дринов", УПИ 1, кв. 3 по плана на

район „БАН IV кв.", rp. София, включва хале, етаж 3, етаж 4 и етаж I О на бл. 6. 

111. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена (стойност) на договора е 146 022,54 (сто четиридесет и шест хиляди 

двадесет и два лева и петдесет и четири ст.) лева без ДДС - съгласно ценовото предложение 

(Приложение № 3). Общата стойност включва всички необходими разходи за изпълнението 

му, в т.ч. цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни разходи, 

печалба и др. Общата стойност на договора е фиксирана (крайна за времето на изпълнение, 

на Договора), включва всички преки и непреки разходи, необходими за изпълнение на 

дейностите от предмета на договора. 

(2) Окончателната стойност се определя след извършване и приемане на всички строително

монтажни работи, подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (акт обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството) и протокол за приемане на действително извършените строително

монтажни работи и действително вложени материали (бивш акт обр. № 19). Същата не може 

да надвишава сумата по ал. 1. 

(3) За СМР, предмет на договора по чл. 1, цената се образува въз основа на единичните цени

в количествено-стойностната сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3) за 

съответния вид работа и по действително извършени работи, съгласно протокол за приемане 

на действително извършените строително-монтажни работи и действително вложени 

материали. 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността по чл. 3, ал. 1 за 

изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи: 

1. Авансово плащане в размер на О% (нула процента) от стойността по чл. 3, ал. 1 с включен

ДДС в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на осигуряване на достъп от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта и заверена заповедна книга на обекта и издадена фактура за 
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аванса от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва авансовото плащане 

след представяне на гаранция за авансово плащане по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под 

формата на: парична сума, на банкова гаранция или на застраховка, обезпечаваща 

изпълнението на задълженията в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се освобождава до три 

дни след одобрение от страна на Възложителя на окончателен протокол /бивш акт обр. № 

19/. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ на обекта представят на Възложителя за

одобрение подписания от тях окончателен протокол /бивш акт обр. № 19/ за крайната сума 

на СМР, подлежаща на заплащане, след спадане на остатъка от аванса. Окончателното 

плащане на извършените СМР по договора, представлява разликата между цената по чл. 3, 

ал. 2 и сумата на извършените плащания по чл. 4, ал. 1, т. 1 от договора. Плащането се 

извършва, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаване на Разрешение за ползване 

и представяне оригинал на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2). Всички плащания по настоящия договор, които се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с преводно нареждане в лева, се осъществяват по следната банкова сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

ТБ ОББ АД, клон Перник 

BIC: UBBS BG SF 

IВAN: BG 16 UBBS 80021034127640 

(3) В случай на промяна в сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият уведомява

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 7-дневен срок от настъпване на промяната. 

(6) Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, като в случай на несъответствия на документацията с реално 

извършените работи на обекта по отношение на актувани количества, изисквания за качество 

и др. отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в

съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. При 

изготвяне на разходооправдателните си документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително 

вписва текста: Разходът е по проект № BG05M2OP00 1-1.001-0001 „Изграждане и развитие 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

НАСЛЕДСТ66: 

- НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

на център за върхови постижения „Наследство БГ', финансиран по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020", приоритетна ос „Научни 

изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 

(5) Сроковете за плащане спират да текат от момента, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде

уведомен, че фактурата му не може да бъде платена поради липсващи и/или некоректни 

r- придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения в документите или

представи допълнителна информация в срок до пет работни дни, след като бъде уведомен за

това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

получи правилно оформена фактура или одобри поисканите разяснения, корекциите в

документите или допълнителната информация.

(6) Плащането не се извършва в случай че за изпълнителя е получено потвърждение от

Националната агенция по приходите и Агенция „Митници" за наличието на публични 

задължения, като в този случай плащането се осъществява съобразно указанията на 

данъчната администрация. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да заплати уговореното възнаграждение по начина и съгласно условията на настоящия

договор; 

2. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената

му работа; 

3. да осигури достъп до обекта;

4. своевременно и писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в гаранционния

срок недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор; 

5. да осигури консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на

територията, който ще извърши оценка на съответствието на инвестиционния проект и ще 

упражнява строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта; 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

НАСЛЕДСТВl!I 

- НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

6. да приеме изпълнението в случай че то съответства на уговорените условия;

7. да предостави изходна информация за изпълнение на поръчката.

8. След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа -

Констативен акт обр. № 15, да предприеме действия по изготвяне на окончателен доклад за 

изпълненото строителство от Консултанта, назначаване на приемателна комисия за 

съставяне и подписване на протокол обр. № 16 /когато е приложимо/ и получаване на 

Разрешение за ползване. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;

2. да осъществява контрол по изпълнението на този договор, без да възпрепятства работата

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност; 

3. да прави възражения по изпълнението на работата в случай на неточно изпълнение;

4. да откаже да приеме част от работата или цялата в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е

отклонил от предмета на поръчката или извършената работа е с недостатъци; 

5. да дава указания, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение

на строителните правила и нормативи, на нормативни актове или водят до съществено 

отклонение от поръчката; 

6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите, влагани в

строителството; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители, ако има такива, в рамките на обекта, в 

резултат на които възникват: 

- Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обекта, вследствие

изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството. 

- нарушение на нормативни изисквания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители или

лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети 

лица. 

8. да назначи за своя сметка инвеститорски контрол.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

НАСЛЕДСТВ4Н,1 

Чл. 6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

- НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

1. да извърши строително-монтажни работи на обекта, като спазва изискванията на

проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и 

стандарти за съответните дейности, както и одобрения проект; 

2. да изпълни договорените строително-монтажни работи качествено и в договорения срок

при спазване на действащата нормативна уредба за изпълнение на СМР, в това число 

изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми; 

3. да подписва и съхранява всички необходими актове и протоколи по изпълнението на

обекта, съгласно Наредба №3/2003 г. на МРРБ; 

4. да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на

договора и за предприетите мерки за тяхното решаване. 

5. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и

некачествено извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТ А по 

време на строителството и гаранционния срок, след получаване на писмено уведомление; 

6. своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават

реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните 

работи и други дейности на обекта; 

7. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за произхода и за качеството на вложените

материали; 

8. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави и подпише

констативен акт обр. 15 за приемане на извършените СМР и да предаде на извършващия 

строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта всички документи, съставени по 

време на строителството; 

9. да носи пълна отговорност за безопасността при извършване на всички видове работи и

дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за 

безопасност и охрана на труда; 

1 О. да изпълнява задълженията, посочени в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

НАСЛЕДСТВ6 'i 

- J6' НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

л ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

11. да представя на контролните органи, проектанти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и

КОНСУЛТАНТ А, заповедната книга на обекта за вписването на разпорежданията им, които 

са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпълняват в предписаните срокове; 

12. да изпълни всички дейности по предмета на настоящия договор качествено, в обхвата,

сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, документацията за участие и 

законовите изисквания, строителните правила и нормативи; 

13. да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор. 

14. да изготвя първични счетоводни документи, да ги представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за

проверка и подпис и да го уведомява писмено за готовността си да състави протокол за 

предаване на изпълнения обект; 

15. да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно

предвижданията на техническия проект, както и да извършва качествено СМР. Същите 

трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в 

инвестиционния проект както и на изискванията по приложимите стандарти. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество; 

16. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за вложените строителни материали,

декларации за съответствие, паспорти на монтираните изделия и попълнени гаранционни 

карти. 

17. да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната

площадка, като не допуска навлизането им в съседни имоти; 

18. да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението, констатирани от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор; 

19. да поддържа валидна за целия срок на договора застраховка професионална отговорност

по чл. 171 за строителство и следващите от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна 

сума за вида строеж-предмет на поръчката или еквивалентна за чуждестранните участници; 

20. да поеме цялата отговорност към трети лица, в т.ч. и отговорност за вреди от всякакъв

характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор, както и 

последица от него; 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

НАСЛЕДСТВ$•11 

,,,, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

21. при заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от подизпълнителите

си работа, когато е ангажирал такива, като за своя; 

22. при подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение в

размер на 4 (четири) % от договорната цена по чл. 3, ал. 1 от Договора без ДДС, както и 

гаранция в размер на 100 % от авансово предоставените средства по чл. 4, ал. 1, т. 1 от 

Договора с ДДС. Видът на гаранцията - парична сума, банкова гаранция или застраховка - се 

определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада 

задължението на последния да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени 

средства. В случай че изпълнителят не желае да получи авансово плащане за изпълнение на 

строителството, а е заявил такова, същият следва да уведоми Възложителя в срок от 30 

(тридесет) дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. 

23. при извършването на дейността да спазва изцяло нормативните и технически изисквания

за договорения вид работа, при съобразяване и с изискванията на Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по

време на изпълнение на настоящия договор, както и след приключването му. В тази връзка, 

освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито 

назначения или ангажиран от него персонал трябва да предават на което и да било 

физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита 

или която са открили, както и да правят обществено достояние информация относно 

препоръките, направени по време на или като резултат от изпълнението на договора; 

24. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

25. да докладва за възникнали нередности;

26. когато е приложимо, да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на

факта, че Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове са 

финансирали или финансират проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със 

съответните правила за информиране и публичност, предвидени в съответните актове от 

Европейското право. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

принос на Оперативна програма 

-

НАСЛЕДСТВ� ·' 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

,,Наука и образование за интелигентен растеж", 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички 

контакти с медиите, ако има такива. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на 

ОПНОИР навсякъде, където е уместно. Ако е приложимо, всяка публикация, в каквато и да 

било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: "Този 

проект е изпълнен с финансовата подкрепа на проект № BG05M2OP00 1-1.001-0001 

„Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ", финансиран по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020", 

приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие", съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Всяка 

информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или среща, трябва да 

конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, предоставено чрез ОП НОИР. 

27. да съблюдава и спазва указанията за изпълнение на договори за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, приложими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

28. да носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал

отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължения, съгласно нормативните 

актове и Насоките за кандидатстване по процедурата. 

29. да представи при поискване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от седем работни дни всеки

един документ и разчет, направени при и по повод изпълнението на настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на дейностите и

допълнителна информация при необходимост, както и съдействие в случаите, когато 

възникнали проблеми могат да се решат само с негово участие; 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата, в случай че е изпълнена точно и

съобразно уговореното. 
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- НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

3. Да получи договореното възнаграждение при точно изпълнение на настоящия договор.

V. СТРОИТЕЛСТВО

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на 

околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), 

както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, 

вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета 

на договора. Тези мерки трябва да се прилагат през целия период на договора, до 

окончателното му приключване и предаване на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне строителните и монтажните работи по предмета 

на договора след заверена заповедна книга на обекта и осигуряване на достъп от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта, за което се съставя протокол. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи във връзка със строежа в съответствие 

с одобрения и съгласуван инвестиционен проект, при точно спазване на клаузите на 

договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба № 

2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, 

приложими към дейностите по предмета на договора. 

Чл. 10. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 

съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави и ще влага в строежа висококачествени и строителни 

изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на 

количествата, определени в техническия проект, както и на изискванията по приложимите 

стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за 
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качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и 

други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към 

продуктите и другите подзаконови нормативни актове, относно тези видове документи. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

подписване на протокол за осигуряване на достъп от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта. 

Чл. 13. По време на изпълнение на строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички 

изисквания на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Чл. 14. При аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на 

аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията и предлага 

срокове и начини за отстраняването им. 

Чл. 15. Когато аварията е възникнала по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен 

незабавно да я отстрани за негова сметка. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави 

протоколи и извърши всички изпитания съгласно изискванията на Наредба № 2/2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 

Наредба № 3/ 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на 

всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към 

дейностите по предмета на договора. 

Чл. 17. Разходите във връзка с изпитванията, с изготвянето на доклади и анализи от 

сертифицирани лаборатории, както и разходите за контролни измервания от 

специализираните държавни контролни органи във връзка с въвеждане на строежа в 

експлоатация, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 18. (1) След завършване на всички включени в обхвата на договора работи и 

предпускови операции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмено уведомление до 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до Консултанта, за съставяне на Констативен акт образец № 15. Към 
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уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага всички съставени в хода на строителството 

необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № З от З 1.07.2003 r. и екзекутивната 

документация, когато се налага изготвянето на такава. 

(2) В отговор на уведомлението ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

за определянето на представител за съставянето на акта. Констативен акт образец № 15 се 

съставя в присъствието на представител на Възложителя, като се подписва от него, 

строителя, проектанта и Консултанта. С акта се удостоверява, че строежът е изпълнен 

съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, 

изискванията към строежите за спазване на техническите спецификации и условията на 

сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени 

единични изпитвания на машините и съоръженията (при необходимост). С него се извършва 

и предаването на строежа от строителя на Възложителя. 

(3) Подписаният Констативен акт образец № 15 и цялата документация се предават от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Консултанта за изготвяне на окончателен доклад 

и внасянето им в ДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия. 

Чл. 19. Разходите във връзка с изготвянето на екзекутивна документация, когато се налага 

изготвянето на такава, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 20. При установяване на некачествено изпълнение на СМР или влагане на некачествени 

материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия, когато това 

некачествено изпълнение и/или тези отклонения съставляват скрити недостатъци, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да искат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поправяне на работата в даден 

от него подходящ срок. Ако недостатъците не бъдат отстранени в този срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска заплащане на разходите, необходими за поправката или 

съответно намаление на възнаграждението, както и съгласно гаранционните условия, 

описани по долу. 

VII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 21. Гаранционните срокове във връзка с извършените строителни-монтажни работи, са в 

съответствие с Наредба № 2/2003 r. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
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България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

Чл. 22. Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешение за 

ползване. 

Чл. 23. Всички дефекти, възникнали в гаранционните срокове, се констатират с протокол, 

съставен и подписан от Възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Консултанта, с указан срок за 

отстраняването им. 

Чл. 24. При проявени дефекти, в гаранционните срокове, в резултат на вложени 

некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени 

работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

като последният е длъжен да отстрани тези дефекти в срок до пет календарни дни. В случай, 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удовлетворявайки вземането си по предвидения в закона ред. 

„Гаранционният срок" спира да тече за времето, когато се извършват работите по 

отстраняване на дефектите. 

Чл. 25. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, материали, 

техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Vlll. ГАРАНЦИИ 

Чл. 26. ( l) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на 

задълженията си по него в размер на 4 (четири)% от стойноспа по чл. 3, ал. 1. Гаранцията се 

представя, в съответствие с документацията за участие, в една от следните форми: 

1. Депозит на парична сума в лева в размер на 4 (четири)% от общата стойност на договора

без ДДС по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Банка: УниКредит Булбанк 

Банков код (BIC): UNCRBGSF 

Банкова сметка (IBAN): BG06UNCR96603110029510 
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която ще се освободи в срок до 30 (тридесет) дни след датата на издаване на Разрешение за 

ползване; 

2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 4 (четири)% от общата стойност на договора

без ДДС със срок на валидност - 30 (тридесет) дни след изтичане крайния срок на договора. 

Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или 

частично в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа 

задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /или упълномощено от него лице/, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е 

изпълнил някое от задълженията си по договора. 

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на

изпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по 

тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на 

отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на 

валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на крайния срок на договора; 

(2) Ако е необходимо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно 15 (петнадесет)

календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение 

или на застраховката да удължи нейното действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на 

договора, съобразно условията на настоящия договор. 

(3) Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховка са за сметка

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по 

rаранцията/ите, за времето, през което тези суми законно са престояли при него. 

Чл. 28. ( 1) Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, документите по гаранцията за изпълнение се представя и в 

превод на български език. Гаранцията за изпълнение се освобождава, в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни след издаване на Разрешение за ползване. 

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
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1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на застрахователната

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

упълномощено от него лице. 

Чл. 29. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 

гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за 

претърпени вреди. 

IX. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случай че е посочил, че ще ползва 

подизпълнител при изпълнение на поръчката, в срок до 3 /три/ дни от сключването на 

договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с 

който се заменя посочен в офертата подизпълнител с друг, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение заедно с 

доказателства, че подизпълнителят отговаря на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и че за тях не са налице основания за 

отстраняване от процедурата, съответно за спазване на изискванията на чл. 66, ал. 14 и ал. 15 

отЗОП. 

Чл. 31. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на поръчката. 

Чл. 32. В случай, че за изпълнение на поръчката има сключен договор за подизпълнение 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение пряко на подизпълнител, когато са налице 

следните условия: 
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(1). Частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена 

като отделен обект на изпълнителя или на възложителя. 

(2). Подизпълнителят е отправил искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. 

(3). Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане на подизпълнител, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

Чл. 33. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост при спазване 

на изискванията на чл. 66, ал. 14 и ал. 15 от ЗОП. 

Чл. 34. (1) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

(2) Не е нарушение на забраната по ал. 2 доставката на стоки, материали или оборудване,

необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва 

монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 

обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение 

(3) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя 

Х. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 35. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло възложени дейности или част от тях, или 

не ги изпълни, съгласно изискванията за тяхното извършване, посочени в настоящия 

договор, извън случаите по чл. 36, ал. 1, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер до 20 (двадесет) на сто от стойността на неизпълнените или незавършени дейности. 

Чл. 36. (1) В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на О. 1 на сто от 

стойността на забавената дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) на 

сто от тази стойност. 

17 

www.eufunds.bg 
Проект BG0SM2OP00!-l.001-000I ,Jlзграж.:�ане 11 развш11е на център за ВLрхов11 пост11жен11я .,!!�с;1ещ·1�0 БГ

„ 



***
* * 

* * 

* * 

*•*

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

НАСЛЕ.ДСТВ� 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

(2) При просрочване заплащането на някоя от дължимите суми по договора,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от стойността 

на забавеното задължение, за всеки ден закъснение, но не повече от общо 20% от стойността 

на забавеното плащане. 

Чл. 37. При прекратяване на договора по чл. 41, ал. 2 страните не си дължат неустойки. При 

прекратяване на договора по чл. 41, ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и 

пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При прекратяване на договора по чл. 41, ал. 3 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и 

СМР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на 

уведомлението съгласно член чл. 41, ал. 3. 

Чл. 38 Неустойките и другите вземания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора се превеждат по 

банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Възложителят може да прави прихващане от 

дължими на изпълнителя плащания след писмено уведомление и по предвидения от закона 

ред. 

Чл. 39. Изправната страна може да претендира и по-големи вреди по установения в закона 

ред. 

XI. ИЗМЕНЕНИЯ. ДОПЪЛНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 40. Страните не могат да променят или допълват договора, освен в случаите, предвидени 

в чл. l l 6 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 41. ( 1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изпълнение на договора;

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно

писмено съгласие на страните. 

(3) Когато след започване изпълнението на дейностите по настоящия договор, са настъпили

съществени промени във финансирането на тези дейности, извън правомощията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият с писмено уведомление, информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за 

настъпване на обстоятелствата. 
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно при следните условия:

1. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не

е в състояние да изпълни своите задължения; 

2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява законосъобразни указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по

изпълнението на договора или не отстранява установени неточности или несъответствия, 

констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор и отразени в протокол, след 

изтичане на дадения за целта срок; 

3. В случай че по отношение на Изпълнителя бъде открито производство по

несъстоятелност. За настъпването на това обстоятелство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие при условията на чл. 1 18

отЗОП. 

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените и неизплатени видове 

работи. Заплащането им се извършва в срок, указан в съставения протокол, след приемането 

им съгласно условията на настоящия договор. 

Чл. 43. Към момента на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да: 

1. Прекрати по-нататъшната работа, с изключение на дейностите, свързани с обезопасяване

на строителната площадка; 

2. Предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил; 

3. Предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на

прекратяването. 

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 44. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се 

извършват в писмена форма чрез факс, ел.поща, препоръчана поща с обратна разписка или 

куриерска служба или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 
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(2) Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата

страна, същата се счита за редовно уведомена, ако съобщението е изпратено на адреса от 

договора. 

(3) В срок до 3 (три) дни след подписване на договора всяка от страните информира другата

страна писмено за определеното от нея лице за контакт по този договор, неговия факс и 

актуален адрес за кореспонденция. Посочените данни могат да се променят само с писмено 

уведомление на съответната страна по реда на договора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицето/лицата, които са

упълномощени да подписват от негово име всички съставени документи по време на 

изпълнение на договора, както и за лицата, упълномощени да изпълняват контролни 

функции от негово име, включително строителен надзор и инвеститорски контрол. 

Чл. 45. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на договора ще се 

решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие -по 

съдебен ред от компетентния български съд, в съответствие с българското законодателство. 

За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

Прwюжение № 1 -Техническа спецификация на Възложителя; 

Прwюжение № 2 -Техническо предложение на Изпълнителя; 

Приложение № 3 -Ценово предложение на Изпълнителя. 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ута ов Десислав Делчев

Марияна Петкова .�шп 
Главен счетоводител v \:.,1"1/ · ./
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"ДЕВОР" ООД 

До Институт за изследване на изкуствата 

гр. София, 1504, ул. Кракра № 21 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ "ДЕВОР" ООД 
представлявано от Десислав Павлов Делчев 
в качеството на управител 

Приложение № 10 

с БУЛСТАТ/ЕИК 203479119, регистрирано в Търговски регистър - Агенция по вписвания 
сьс седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул."Камчия" №4 
Адрес за кореспонденция: гр. Перник, ул. "Камчия", № 4, 
тел. 0899848813, факс: 076/602707, e-mail: devor1990@abv.bg 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
Преустройство, ремонт и промяна на предназначението на приземни складови 

помещения в Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България в изпълнение на 
проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови 
постижения „Наследство БГ", финансиран по Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж" 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично 
развитие", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След като се запознах(ме) с обявата и документацията към нея за възлагане на 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: ,,Преустройство, 

ремонт и промяна на предназначението на приземни складови помещения в 

Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България в изпълнение на 

проект № BG0SM2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови 

постижения „Наследство БГ", финансиран по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж" 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни 

изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)", заявявам(е) следното: 
1. Желаяем да участваме в горепосочената обществена поръчка и ще осъществим

преустройство, ремонт и промяна на предназначението на приземни складови помещения в 

Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България съгласно условията, посочени 

в документацията за участие и настоящото Техническо предложение. 

2. Предлагаме да изпълним обществената поръчка при спазване на всички

изисквания, поставени от Възложителя в Техническата спецификация - Приложение № 1 и 

в раздел I на документацията за участие, при следния начин на изпълнение: 

технологичната последователност е представена отделно в работната програма 

неразделна част от техничесн:ото предложение. 

З.Срок за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените 

строително-монтажни работи и предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт 

Образец 15) - 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряване н 
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достъп от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта и заверена заповедна книга на обекта до 

предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15. 

4. Място на изпълнение: блок 5 към АИ „проф. Марин Дринов", УПИ 1, кв. 3 по
плана на район „БАН IV кв.", гр. София, включва хале, етаж 3, етаж 4 и етаж 10; 

5. Степента на завършеност, която ще постигнем при изпълнение на обекта, ще бъде
такава, че да осигури окончателното му приемане съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ. 

Гаранционният срок на изпълнения обект е съгласно чл.20, ал. 3, и 4 и чл.21 от 
Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 

Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешение за 
ползване. 

6. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

7. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се
задължаваме да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му 
съгласно условията на документацията, както и необходимите документи съгласно ЗОП. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Начин на изпълнение на обществената поръчка ;

14.10. 2019 г. Подпис и печат: 

управител 
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Р АБОТПА ПРОГРАМА 

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: 

„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в 
Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в 
България в изпълнение на проект NoBG05M2OP001-1.001-
0001 „Изграждане и развитие на център за върхови 
постижения „Наследство БГ", финансиран по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 
2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и 
технологично развитие", съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР)" 
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За да се осигури достигането на поставените задачи трябва да бъдат 
изпълнени основните дейности предвидени от възложителя в приложената 
количествена сметка. В настоящата работна програма изготвена от изпълнителя 
са предвидени детайлно и подробно всички дейности за постигане на така 
поставените цели и задачи от Възложителя. 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР 

!.Кратка характеристика на строителния обект: 

! .Предмет на заданието за оферта:
„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в Лаборатория за интерактивна
карта на изкуствата в България в изпълнение на проект NoBG05M2OP001-1.001-0001
,,Изграждане и развитие на център за върхови по стижения „Наследство БГ",
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"
2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР)"
Код по CVP 45200000
Строежът е трета категория, съгласно чл.137 от ЗУТ
За строежа има одобрен инвестиционен проект във фаза технически
проект и издадено разрешение за строеж.

Продуктите, системите и конструкциите, които ще бъдат описани в офертата,
задължително трябва да отговарят на съответните стандарти и качество.
Изпълнителят трябва отговорно да спазва всички изисквания на статиката,
конструктивни изисквания, като монтаж към стена, размер на стъклото,
допустими размери и тежина на крилата и други необходими изисквания за този
вид дейности.
При възникване на съмнения във всички случаи на изключително натоварване,
задължително е да се приложат допълнителни детайли, закрепвания и други чрез

приложени чертежи и статически изчисления от специалист по статиката, като
това изрично се обоснове и посочи в офертата.

Дейността по изпълнението на строително-ремонтните работи ще представлява 
съвкупност от всички елементи на интервенция по обекта. Избраният комплекс от 
дейности по СМР предвижда подмяна на ст а дограма с нова РУС и AL догр 
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и съпътстващите операции,работа по архитектурна част, конструкции, 

ВиК,Ел.част, ОВ и ПБ. 
Организационния план за изпълнение на СМР на обекта е изготвен съгласно 

Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на СМР и ЗУТ. 

2. Основни видове работи и условия на труд при изпълнението им:

Основният етап обхваща изпълнението на всички видове работи предвидени от

Възложителя по отделните специалности. 

Ще се изпълняват предвидените дейности като се спазват изискванията на 

документацията, работните проекти, допълнителните указания на възложителя и 

всички норми и правила относно спазването на технологията и постигане на 

качество в строителството, както и в съответствие с всички действащи законови 
норми, указания и стандарти, действащи на територията на Република България и 
ЕС. 

11.Към строително-ремонтните дейности се предвижда да се извърши:
1 .По част Архитектура:
варови мазилки
шпакловки
боядисване с латекс
настилки с теракот
облицовки с фаянс
хидроизолации на стени
щендерни конструкции
2.По част Конструкции:
изкопни работи
арматура

наливане бетон
направа на железни конструкции
3 .По част Вик:
подмяна на водопроводна и канализационна инсталация

доставка и монтаж нов санитарен фаянс

4.По част Ел. инсталации:
монтаж ново разпределително ел.табло
прокарване на нови кабели
подмяна ключове и контакти
монтаж нови осветителни тела
5.По част ОВ:
доставка и монтаж нови климатици и винтелатори

6.По част пожарна безопасност:

доставка нови пожарогасители

7 .По част дограма:
изработка, доставка и монтаж нова AL и РУС дограма
доставка и монтаж пожароустойчиви врати
Остъргване на старата боя във всички помещения и коридора, поправки на пукнатини и

неравности и подготовка за грундиране на стени и таван. Грундиране и боядисване на стени и 
таван с латексова боя в цвят, съгласуван свъзложителя. Полагане по пода на изравнителна 
замазка и нови теракотни плочки. Цветът на плочките се съгласува с Възложителя. Подмяна на 

всички врати на помещенията и на входната врата с нови алуминиеви. 
Връзката на всички санитарни прибори (мивки, моноблок) с водопровода, задължително 

става с монтирането на индивидуален спирателен кран - метален между излаза от стената и 

меката връзка. Фугата между моноблока и теракота (мивката и фаянса) задължително 
уплътнява със санитарен силикон, положен върху добре почистена и подсушена основа. 
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При ремонта на зоните над фаянса и другите участъци, които подлежат на боядисване, 

особено внимание се объръща на подготовката на основата. Отстранява се напълно 

подкожушената боя, шпакловка и мазилка, до достигане на здрава основа. Направата на новата 

мазилка и шпакловка става след обработката с дълбокопроникващ грунд. При шпакловането на 

по-големите пукнатини и по контакта стара - нова шпакловка, се влага стъклофибърна лента. 

Преди изпълнението на всяка следваща операция се изчаква необходимото технологично време 

за изсъхване, предписано от производителя на съответния материал. Бояджийските работи се 

изпълняват до получаване на пълна покривност без оглед на броя положени слоеве. 

• Организационния план за изпълнение на СМР на обекта е изготвен
съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ЗУТ. 

111. Основни видове работи и условия на труд при изпълнението им:

Основният етап обхваща изпълнението на всички видове работи, като се
спазват стриктно, технологията и изискванията на Възложителя .. 

Организационният план съдържа: 

Строителството включва следните окрупнени видове дейности, групирани в 
няколко етапа при следната технологична последователност: 

1.Първи етап - подготвителни работи -осигуряване на ел.захранване, вода,
места за складиране на материалите, помещение за съблекалня на работниците; 

2.Втори етап - взимане на точни размери от място;
3. Трети етап - производство на дограмата в цеха за дограма на фирма

"Девор" ООД; 
4.Четвърти етап - работа по ВиК инсталациите;
5.Пети етап - работа по ел.инсталациите;
6.Щести етап - демонтажни работи - демонтира се съществуващата

дограма; 
7.Седми етап -монтаж на новата PVC и AL дограма - двоен стъклопакет с

нискоемисионно стъкло; дограмата се доставя и разнася.Всички операции се 
извършват от специализирана бригада на доставчика. 

8.Осми етап -довършителни работи - обръщане страници около
новомонтирана дограма.
9 .Девети етап - изнасяне на стара дограма, събиране и извозване на

строителни отпадъци; 
10.Десети етап - работа по архитектурната част;
11.Единадесети етап - доставка и монтаж климатици и винтелатори;
12.Дванадесети етап - монтаж санитарен фаянс;
13.Тринадесети етап - окончателно почистване на обекта;
14.четиринадесети етап - подготовка и предаване на обекта.
При желание от страна на Възложителя демонтираната дограма ще бъде

извозена и складирана на място посочено от него 
!У.Технология на изпълнение на основните видове строителни и

монтажни работи: 

- извършване на СМР в технологична последователност, в срокове, опр -
делени в календарния график; 

- комплексен ЗБУТ( здравословни и безопасни
работещите; 
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актуализирани инструкции по безопасност и здраве, съобразно 
конкретните изисквания на строителната площадка по видове СМР, съгласно 
Наредбата; 

- оценка на риска на всички етапи на строителството, избора на работно
оборудване и всички параметри на работната среда. 

У.ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Общи изисквания по изпълнението 

Бояджийски работи: 
При боядисване вътре в сграда: 
Шпакловка с готова шпакловачна смес 
Латексов грунд /нанесен с валяк, четки или бояджийски пистолет/ ; 
Боядисване с боя на латексова основа, с точен фабричен цвят по проспект на 
производителя на боята, уточнен допълнително в процеса на работа с 
възложителя. 
За гарантиране качеството на изпълняваните СРР и при довършителните работи в 
сградите, е необходимо всички вложени материали да бъдат съвместими по 
между си ( от един производител), като се спазват предписанията по техническата 
спецификация на фирмата - производител. Преди започване на бояджийските 
работи е необходимо да бъдат напълно завършени и пробвани всички санитарни и 
електрически инсталации. Всички прозорци и врати да бъдат остъклени. 
Влажността на мазилката или бетона преди нанасяне на бояджийските разтвори 
не трябва да бъде по-голяма от 3% /за силикатни разтвори/.При изпълнение на 
бояджийски работи вътре в сградата помещенията трябва да са добре проветрени 
за да няма натравяния и задушавания.Отговорник по гореизложеното е 
техническия ръководител координатора по ЗБУТ и координатора по качеството. 
Звено за бояджийски работи се състои от 2-ма работника. 

► Бояджийските работи ще се изпълняват съгласно Правилник за изпълнение
и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи
(публикуван в БСА, бр. 11 от 1984 г. в сила от 01.01.1985 г.);

► Цветовете ще се съгласуват предварително с Възложителя;
► Боята ще се полага в толкова слоя, колкото са необходими за постигане на

желания цвят, но не по-малко от две ръце.
► Ще се използват бои, които са дълготрайни, плътно прилепват към основата,

притежават добра покриваемост и осигуряват лесна за почистване
повърхност;

► Преди полагане на боя основата ще бъде почистена от прах, кал, остатъчни
мазнини и др.;

► Оцветяването на боите по цветове от каталога ще се извършва само на
специализирани машини. Няма да се оцветява ръчно на обекта!

► Боядисаните повърхности ще бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване
и еднаква обработка. Няма да се допускат петна, ленти, напластявания,
протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, следи от
четка, пропуски и видими поправки различни от общия фон.

► Боите ще се нанасят на тънки пластове, като преди нанасянето на след
пласт ще се изчаква изсъхването на предишния.
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Цименто-пясъчна замазка : 

❖ Декларирам, че при изпълнението на циментовите замазки ще спазвам
следните изисквания:

► Циментовата замазка ще се изпълни съгласно ГШПСМР;
► Циментовите замазки ще се изпълняват минимум марка 20;
► Армираната циментова замазка ще е с дебелина минимум 40 мм;
► Циментовата замазка ще се полага върху почистени и овлажнени повърхности.

Ще се предвиди междинен залепващ слой /шприц/, положен непосредствено
преди изпълнението;

► При направа на циментови замазки ще се осигури максимална гладкост и
хоризонталност на изпълнението.

Полага се върху изолационните слоеве. Цименто-пясъчната замазка се изпълнява 
от цименто-пясъчен разтвор, марка не по-ниска от 150. Консистенцията трябва да 
отговаря на слягане на стандартния конус 30-40мм. Полагането трябва да се 
извършва само след установяване на правилното и изпълнение на лежащите 
отдолу елементи. Разтворът се полага върху добре почистена и намокрена основа, 
след което се изравнява и заглажда с помощта на мастар и маламашка. 
Уплътняването се извършва посредством вибриране. Полагането се извършва на 
ивици с ширина до Зм, разделени с фуги. Последните се образуват с помощта на 
дървени летви. След изваждане на летвата фугите се запълват с пълнител. 
Отговорник по полагането на замазките: техническия ръководител и 
координатора по качеството.Звено от 3 ма работника. 

Нанасяне на мазилката 

При работа с мазилката трябва да 
посочени в "Правилник за изпълнение и 
бояджийски и 
Освен тези изисквания трябва да се имат 
предписания за работа: 

се спазват основните изисквания, 
приемане на мазилки, облицовки, 

тапетни работи". 
предвид и следните технологични 

Основата за нанасяне на полимерната мазилка трябва да бъде здрава, суха 
(влажност до 4%), равна, без замърсявания от масло, строителни отпадъци, прах и 
постна боя. При наличие на напукани, подкожушени или ронещи се участъци в 
основата за нанасяне те предварително се изчукват, отстраняват и изкърпват с 
циментен състав, а оголената армировка се изолира с антикорозионна боя. 

При порьозни и по-слаби основи ( стари мазилки) е желателно основата да 
бъде грундирана с вододисперсен грунд най-късно два часа преди нанасяне на 
мазилката. 

За нанасяне на мазилката са необходими : електрическа бъркачка, валяк, 
мистрия и маламашка от неръждаема стомана, PVC маламашка и съдове за 
измиване. Полимерната мазилка се доставя в готов за работа вид. Преди 
нанасянето мазилката се разбърква добре с елекрическа или ръчна бъркачка до 
пълното й хомогенизиране. При необходимост мазилката може да се разрежда с 
вода. 

Мазилката се нанася еднослойно с шпакла или маламашка върху основата 
на слой с дебелина от 1 mm до 3 mm в зависимост от едрината й, оставя е да 
просъхне 10-:-20 минути, след което с пластмасова маламашка се обработ чрез 

вертикално, хоризонтално или кръгово изтегляне. Разходът от 2 

г, 
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kg/m2 до 5 kg/m2 в зависимост от едрината на надраскващите зърна на пълнителя 
и от неравностите на основата. 
С мазилката може да се работи при температура на основата и въздуха от 1 О 0С до 
35 °С. Минималната температура на въздуха в продължение на 48h след 
нанасянето на мазилката трябва да бъде по-висока от 5 °С. 

При работа с мазилката не се допуска: 
О смесване на мазилката с други видове материали; 
О работа в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 °С 

върху огрети от слънцето стени; 
О нанасяне на мазилката върху фасадни стени по време на валежи 

(дъжд и сняг) и след тях, преди изсъхване на основата за полагане; 
О нанасяне на мазилката върху мокри и обледенени повърхности; 
О работа при силен вятър (над 5 m/s). 
При нанасяне на мазилката се следи за разнотоние в цвета, пропуснати 

участъци и за различие в релефа на отделните участъци от повърхността. При 
прекъсване или свършване на работата за деня инструментите се потопяват във 
вода и се измиват преди мазилката да е засъхнала. Външният вид на нанесената 
мазилка се оценява визуално. 

Не се допускат пукнатини, издувания, подкожушвания, разлики в цвета и 
релефа, олющвания, пропуснати участъци, петна от ръжда, изкривявания на 
ограничителните линии и зацапване при съседни, различно оцветени 
повърхности. Отклоненията на повърхността, дебелината и неравностите се 
измерват с помощта на мастар, ролетка и шублер. 
Повредени участъци от мазилката се ремонтират като нанесения слой се 
отстранява, основата се почиства и мазилката се нанася отново като се внимава за 
разлики в цвета, релефа и дебелината на съществуващата мазилка. Нанасянето на 
мазилката, включващо почистване и подготовка на основата, разбъркване на 
мазилката във всяка опаковка, проверка на цвета, разреждане с вода при 
необходимост, нанасяне на мазилката и повърхностна обработка за 
"надраскването ", се извършва от специализарно строително звено от работници с 
длъжностна квалификация "строителен бояджия", степен I, II и III. 

Нанесеният слой от мазилката придобива максимална здравина след 7-':-8 
дни от полагането при температура (15-':--20) 0С. Мазилката трябва да се предпазва 
от удари, наранявания и механични повреди. Не трябва да се допуска обливане с 
вода и обледеняване на мазилката вследствие на повредени водосточни тръби и 
улуци или на неправилно изпълнено водоотвеждане от балкони, первази, 
водобрани и декоративни елементи върху покрива и фасадата на сградата.Когато 
мазилката е нанесена в помещения, експлоатацията им може да започне най-рано 
3 дни след измазването при температура над 20 °С. 

Почистването на мазилката може да се извършва с метла, четка или 
прахосмукачка, а при изпълнение върху фасадни стени и чрез измиване с водна 
струя с налягане от водопроводната мрежа. След пълното й изсъхване (7-':--8 дн 
при 20 °С) полимерната мазилка може да се боядисва с вододисперсни фаса 
бои.Отговорник по нанасянето на мазилките: техническия 
координатора по качеството.Звено за изпълнение от 5 човека. 

Настилки от гранитогрес и теракота 
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- Настилките се изпълняват върху добре почистени и сухи повърхнини. 
Основата се грундира с дълбокопроникващ грунд, които престоява до 24 

часа.Нивото се определя с лазерен нивелир за по-голяма точност.Фугирането се 
прави 24 часа след полагането на плочите.За залепваща смес се използва 

висококачествено готово тераколово лепило.Отговорност за операцията се носи 
от техническият ръководител и отговорника по качеството.Необходимата 

звено за изпълнение на процеса се състои от 3-ма работника. 
❖ Декларирам, че при изпълнението на настилки и облицовки ще спазвам

следните изисквания:
► Изпълнението на облицовките ще се извършва съгласно Правилник за

изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи
(публикуван в БСА, бр. 11 от 1984 г. в сила от 01.01.1985 г.);

► Преди да се започне монтажа на настилки и облицовки /независимо от вида на
материала/, ще предоставя за съгласуване на възложителя монтажен план или
умозрителна скица съдържаща местоположението на целите плочи и парчета,
местопоставяне на фризове и др.;

► Основата, върху която ще се полагат новите настилки и облицовки ще е чиста,
без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали
места;

► При листови и килимообразни покрития дължината на платната ще бъде
успоредна на падащата светлина и на интензивното движение;

► Хоризонталните и вертикалните фуги по всички настилки и облицовки ще са
еднотипни, еднакви по размер;

► При настилки от меки листови, плочкови и килимоподобни покрития ще
изпълня следвните изисквания:
- первазите са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват върху
краищата на подовото покритие;
- подовите покрития да са равномерно оцветени по цялата повърхност, да има
съвпадане на рисунките, да няма петна, падини и мехури: при изцяло
залепените към основата подови покрития няма да се забелязват незалепени
участъци, а при частично залепените и свободно положените - няма да има
гънки и други деформации;

всички снаждания, включително заварените, да са достатъчно здрави и 
плътни и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие. 

Фаянсови облицовки 

Операциите са сходни с тези при полагането на настилките от теракот и 
гранитогрес.Използва се същото високо якостно лепило.Необходимостта 
от изрязване на отделни плочки се прави със специализирана машина за 

рязане която е с водно охлаждане за да се избегне замърсяването на околната 
среда.Отговорник за изпълнението - техническият ръководител и отгово
рника по качеството.Необходимо звено за изпълнение от 2-ма човека. 
Облицовка от гипсокартон 

Монтаж на гипсокартона ще изпълним по следния начин: 
Първо се монтира носещата конструкция с помоща на дюбели за стените. 
Върху тях се монтират гипсофазерните плоскости с помоща на рапи ни 

винтове.Въру фугите се залепва укрепваща лента и след това се преминав 
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шпакловката.При необходимост шпаклованите участъци ще бъдат финно 
обработени с финна шкурка и допълнително шпакловани с колор кит.Така по

лучените повърхнини са готови за грундиране и боядисване.Отговорник 
за операцията техническия ръководител и отговорника по качеството. 
Необходимо звено за изпълнение от 2-ма човека. 
ВиК работи 

❖ Декларирам, че при изпълнението на водопроводни работи ще спазвам
следните изисквания:

1. Сградната водопроводна инсталация ще е от полипропиленови тръби и
фитинги PN-1 О за студена вода и PN-20 с алуминиева вложка за топла вода; 

2. При монтиране на две успоредни полипропиленови водопроводни тръби
най-малкото светло разстояние между тях ще е 1 О см; 

3. Тръбите за топла вода ще се монтират над тези за студена;
4. Всички видове тръби задължително ще бъдат осигурени срещу

удължения и свивания. При монтаж, когато тръбите се покриват с мазилка, 
задължително ще се топлоизолират, като по този начин се осигурява и 
движението на тръбата; 

5. Ще се монтират спирателни кранове на всеки клон, изводи за мивка,
изводи за бойлер, извод за тоалетно казанче; 

6. Местоположенията на изводите, височината и разстоянията между тях
задължително ще се съгласуват предварително с възложителя. 

Цялата ВиК инсталация ще бъде подменена с нова.След демонтажа на ста
рата прогнила инсталация ще монтираме нови ППТ и ПВЦ тръби за да се 

даде фронт за мазилки и облицовки.Преди тези операции ще бъде направена 
проба за надежноста на инсталацията.Монтаж на санитарията ще осъществим 
преди издаването на обекта.Отговорник за операциите техническия ръководител 

и отговорника по качеството.Необходимо звено от 2-ма човека. 
Дограми 

Операциите по изпълнението на процесите свързани с подобект дограма 
ще изпълним на два етапа. 
Първия етап е вземане на размери от място и изработка на дограмата, 
което ще направим в цеха на за дограма. 
Втори етап е монтажа на дограмата. 
Отговорник по операциите е техническият ръководител и отговорника 
по качеството.Необходимо звено от 2-ма работника. 
Ел.инсталации 

Изпълнението на ел.инсталациите ще се повери на високо квалифицирани 
ел.техници с нужното образование и стаж.Ел.таблата ще бъдат изработени по 
последните изисквания на БДС. 

Конструкции 

Желязната конструкция ще бъде изпълнена от заварчици с необходимите 
степени на заваряване 

Събиране и извозване на строителните отпадъци 

С цел да не се пречи на работата ежедневно ще се събират и извозв на 
предварително определено от експлоатацията място удобно за по-късно то рене 
и извозване на строителните отпадъци.Отпадъците ще бъдат 
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със специализирана техника на лицензирана фирма.За целта имаме сключен 
целогодишен договор със лицензирана фирма. Строителят ще осигурява 
спазването на технологичната последователност и сроковете, определени в плана 
за безопасност и здраве. 

Всички работници и персонал се инструктират по безопасност и здраве. 

У.Местата със специфични за този строеж рискове са: 
1.Работа по железната конструкция
2.Придвижване край отвори

3 .Работа на скеле
4.Работа по ел.инсталацията
5 .Работа в затворени помещения
6.Демонтаж и монтаж дограма
Мерките и изискванията за БЗ са описани в съдържанието на този план и в

съответните информационни листове. 
За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени в 

оценката на риска се изисква от изпълнителите писмени инструкции по 
безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в 
обсега на площадката. 

По време на изпълнението на всеки от етапите когато се налага да работят 
повече от един строител, поради възприетата специализация и застъпванията, 
предвидени в комплексния график в местата за съсредоточена работа да се спазва 
предвидената технологична последователност, да се актуализират в този смисъл 
инструкциите по БЗ и информационните листове. При възникване на 
необходимост от технологично съсредоточение се провежда ежедневен 
производствен инструктаж. 

Конкретно в настоящият случай местата за съсредоточена работа могат да 
възникнат при съвместно изпълнение на: 

• мазилки и инсталации
• довършителни работи и монтаж на дограма
• конструкции
За да не се допуска предпоставка за риск и се осигури безопасна работа

трябва да се внимава при работа на височина. Ще бъдат използвани високо 
квалифицирани работници на изпълнителя, обучени при работа на височина. 

Поради факта, че в обекта се извършват основно вътрешни работи поме
щения ще бъдат затворени, което предопределя натрупването на вредни 

газове получени от боядисването с блажна боя и латекс.Поради което се налаге 
помещенията да бъдат добре проветрявани преди започване на работа и ако 

се налага и по време на работа. 
Отговорник за гореизложеното: техническия ръководител и координатора 

по ЗБУТ 

Инсталации, машини и съоръжения подлежащи на контрол 
1.Кабел за временно ел.захранване
2.Електрожени
3. Ъглошлайфери
4.Бормашини
5 .Циркуляри

29 
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6.Машини за рязане на теракота
За всяка от машините, подлежащи на контрол се определя отговорен

работник.Името на отговорния работник се вписва в инструкцията за БЗ към 

машината.Инструкцията се поставя на подходящо място.За работа на всяка 
машина се води необходимия дневник. 

У.Инструкции по безопасност и здраве 
Задължение на строителя е изработването, актуализирането и поставянето на 
достъпни и видни места в съответната работна зона на инструкции по 
безопасност и здраве. 
Инструкции по безопасност и здраве се изработват за всеки вид строителна, 

монтажна или инсталационна работа, която се изпълнява в определен момент на 
строежа. Инструкциите се актуализират при всяка промяна като се написват 
задължително датите, на които са утвърдени и изменени. 

Инструкциите по безопасност и здраве съдържат: 
1. правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или

управляват съответните трудови процеси; 
2. изискваната правоспособност или квалификация на работещите за

извършване на СМР по определени строителни технологии и на операторите на 
строителни машини и инструменти; 

3. изискванията за ЗБУТ:
а) преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и

завършване на работата; 
6) за използване на съответните строителни машини и другото работно

оборудване; 

в) при извършване на изпитвания и проби за функционалност на 
технологично оборудване и инсталации; 

4. средствата за колективна защита и личните предпазни средства,
необходими за изпълнение на работата, като се дава предимство на колективните 
пред личните; 

5. други изисквания, свързани с конкретните условия на работа;
6. условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки

за оказване на първа помощ на пострадалите при злополука и др.; 
7. схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и ПАБ и

на местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка, и на 
словесните съобщения, които при необходимост се подават при работа. 

Ликвидиране на пожари или аварии 

Не се предвижда доставка на лесно запалими или взривоопасни материали по 
време на строителството и изпитанията. Ако се наложи и предпише със заповед 
или с допълнителен проект влагане на леснозапалими или взривоопасни матерали 
ще трябва да се предпишат и съответни мероприятия, съобразно чл. 11, точка 3 о 

Наредба№ 2. 

Зо 
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Противопожарните мероприятия по площадката се нанасят на схема. 

Координаторът по БЗ (техническият ръководител) ще следи ежедневно за 

изправността на табелите по чл. 65 (2) от Наредба № 2. 

Не се предвижда склад за пожароопасни и лесно запалими материали на 

площадката. 
Координаторът по безопасност и здраве, съответно - техническият 

ръководител ще бъде отговорени да изиска и постоянно ще наблюдава и 

проверява за: 
1. Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65 (2) от Наредба № 2;
2. Наличието и обявяването на инструкции по чл. 66 (2), точка 1;

3. Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия с постоянни и

подменявани членове, съобразно изпълнението на графика; 
4. Местата за тютюнопушене, няма да бъде разрешено тютюнопушенето по

време на изпълнение на работни операции; 

5. Наличието на заповед по чл. 67 (3) от Наредба № 2;

6. Състоянието и съоръжеността на противопожарните табла.

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 7 4 от Наредба № 2, като

за целта на необходимите места по етажите ще се поставят необходимите 

указателни знаци от Приложение № 2 - 6 на Наредба № 4/1995 г. за знаците и 
сигналите. 

Списък на отговорните лица(име, длъжност и работодател) за провеждане на 

контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които 

има специфични рискове, за евакуация или обучение. 

1.Координатор по безопасност и здраве: Десислав Делчев

2.Технически ръководител: Явор Делчев

З.Отговорник по качеството:Явор Делчев 

8. Евакуационни пътища

Ликвидиране на пожари и аварии.

Евакуационните пътища се означават на ситуационния план и по самата

площадка със съответните знаци по Приложение № 2 към Наредба № 4/1995 г. за 

знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана. 

9. Места за съсредоточена работа

По време на изпълнението на всеки от етапите се налага да работят повече от

един строител, поради възприетата специализация и застъпванията, предвидени в 

комплексния график и разчленените графици по специалности. 

Местата не са означени в схеми защото са мобилни. Те се определят от 
съприкосновението на специализираните групи на инсталаторите с работниците 

на главния строител. 
Техническият ръководител, съответно строителният надзор или 

координаторът по безопасност и здраве следи за подходящите мероприятия в 

местата за съсредоточена работа, нарежда да се поставят необходимите знаци, да 
се спазва предвидената технологична последователност, да се актуализират в тоз 

смисъл инструкциите по БЗ и информационните листове. При 
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необходимост от технологично съсредоточение се провеждат ежедневни 

производствени инструктажи.-

Осветление на работните места 
Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи полагане на бетон в 

извънредно време ще се направи актуализация по чл. 11, точка 3 от Наредба № 2. 

При входа на площадкат и в ъглите се поставят лампи, които се включват в 

определени часове, според сезона, от определени от техническия ръководител 
лица. По работните места и технологичните пътеки към тях се монтира 
осветителна техника по указание на техническия ръководител (координаторът по 
БЗ). При монтажа и експлоатацията на временната осветителна инсталация се 

спазват изискванията за допустимо напрежение на тока и останалите мерки за БЗ. 

Нормативна уредба 
Координаторът по безопасност и здраве и техническият ръководител ще имат 

по всяко време при себе си най-необходимите за изпълнение на работата им 

нормативни актове като: 
1. Наредба № 2/2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение

наСМР. 

2. Наредба № 7 /99 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и
при използване на работното оборудване. 

3. Наредба № 3/96 за инструктажа на работниците по БХТПО.
4. Наредба № 4/95 за знаците и сигналите за безопасност на труда и

противопожарна охрана. 

5. Противопожарни строително-технически норми.

Управител:... . .......................... . 
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Мерки за опазване на околната среда 

По време на изпълнението на СРР в района на строителния обект 
периодично се почиства от разпиляни строителни отпадъци, а след 
приключването на строително - ремонтните работи и преди организиране 
процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка 
трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено(приведено в 
проектния вид)Ще се придържаме към следните правила: 

• Спазване на изискванията и разпоредбите на Закона за управление на
отпадъците;

• Спазване на нормативната и технологична нормативна база, действаща на
територията на Република България и ЕС;

• Спазване изискванията на документацията, регламентираща оценката на
риска;

• Спазване на указанията, давани от Възложителя и съответните компетентни
органи на територията на Община Перник;

• Депозирането на твърди отпадъци от строителството ще се извършва на
определени за целта места, в подходящи и утвърдени в технология на
строителството съоръжения и помощни средства.

• Изхвърлянето на твърди отпадъци ще се осъществява на определените за
това места с подходящите транстпортни средства, осигуряващи сигурното
им транспортиране.

• Депозирането и изхвърлянето на течни и друг вид отпадъци ще се
осъществява под контрола на Изпълнителя и Възложителя по метод,
утвърден в действащите указания за целта.

• Не се допуска увреждане на прилежащите дървесни видове и тревни площи,
като за целта се предвижда тяхното обезопасяване с подходящи материали.

• В изпълнението на предвидените строително-ремонтни и технологични
видове работи не се допуска замърсяване на въздуха с вредни и летливи
вещества.

• Предвижда се стриктно спазване на нормите за здравословни и безопасни
условия на труд с цел максимално намаляване на риска за околната среда.

Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, 
след като тя е подготвена за съхранението им. 

Товаро-разтоварните работи и временното складиране и съхранение на 
продукти, материали, изделия и оборудване на обекта ще се извършват така, че да 
са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане и падане. 

Битумни материали и разтвори, органични разтворители и съдовете от тях се 
съхраняват в пожаробезопасни помещения с ефикасна вентилационна инсталация 
и взривобезопасно осветление. 

Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки в 
подходящи помещения така, че да не замърсяват околната среда, и в съответствие 
с указанията на производителя. 

Прахообразните продукти могат да се разтоварват или съхраняват 
строителната площадка, след като 

�
�

и сре
i

прашав 
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Използваният дървен материал се подрежда за съхраняване, след като се 

почисти от скобите и гвоздеите. 
Не се допуска доставката и употребата на разливен бензин. 

При складиране сглобяемите елементи не трябва да се допират до терена, а 

подложките им да не се поставят върху замръзнала или вездрава почва. 
Строителните и битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват 

на определените за това места. 
Строителят ще вземе всички ниебходими мерки съгласувани с възложителя за 

опазване на дървесната растителност, водните източници и зелени площи, които 

се намират на или около строителният обект. 
При настъпило замърсяване или увреждане на околната среда, включително 

при бедствия, пожари или аварии, строителят незабавно ще уведоми възложиля за 

настъпилите изменения на околната среда и предприема мерки за тяхното 
ограничаване и отстраняване, ако е необходимо незабавно се уведомяват 
постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и 
катастрофи към областните и общински администрации. 

Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на нормативната уредба в 
страната по безопесност и хигиена на труда, техническа и пожарна безопасност, 
опазване на околната среда, предотвратяване на аварии и др. Свързани със 
строителството стандарти и технически нормативни документи. 

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, 

в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта спазва 
разпоредбите на Закона за управление на отпадъците ( ДВ/86/03) 

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по 
време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите 
компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. 

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира 
технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на 

дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В 

случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, 
Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя. Всички 
дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават 
от Изпълнителя за негова сметка. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията 

на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна 

безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството 

стандарти и технически нормативни документи, действащи в ст аната. 
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гр. София, 1504, ул. Кракра № 21 
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Приложение № 11 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ "ДЕВОР" ООД 
представлявано от Десислав Павлов Делчев 
в качеството на управител 
с БУЛСТАТ/ЕИК 203479119, регистрирано в Търговски регистър - Агенция по вписвания 
сьс седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул. "Камчия" №4 
Адрес за кореспонденция: гр. Перник, ул. "Камчия", № 4, 
тел. 0899848813, факс: 076/602707, e-mail: devor1990@abv.bg 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:Преустройство, ремонт и промяна на 
предназначението на приземни складови помещения в Лаборатория за интерактивна карта 

на изкуствата в България в изпълнение на проект № BG05M2OP00 1-1.001-0001 
„Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ", финансиран по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, 
приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие", съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение предмета на 

поръчката, както следва: 

Потвърждаваме, че сме запознати с всички условия на изпълнение на поръчката, 

които произтичат от изискванията на Възложителя в документацията и в предложената 

цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените 

изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са 

задължителни за спазване при изпълнение на поръчката. 

1. Предлагаме да осъществим изцяло поръчката съгласно условията на

документацията и подадената оферта за участие при следната обща цена (стойност) за 

изпълнение на СМР 146 022,54(сто четирдесет и шест хиляди двадесет и два 0,54) лева 

без ДДС, която включва всички необходими разходи за изпълнението u при условията на 

договора, включително цената на вложените материали, труд, механизация, допълнителни 

разходи, печалба и др. 

2. Предлаганите от нас единични цени за видове СМР са съгласно Количествено
стойностната сметка по образец -Приложение № 11.1 - неразделна част от настоя 

ценова оферта; 

�-
www.eufunds.bg -------�----"''"'---

Проект BG05M2OP00 1-1.001-0001 „Ilзrраждане н развптпе на център за върховп постпженпя „Нас;�едство БГ''. 
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3. Приемаме предложения в раздел 1., т. 7 от документацията за участие начин на

плащане, като заявяваме, че не желаем да получим аванс. 

4. Предложената обща стойност за изпълнение на СМР, както и единичните цени,

посочени в КСС - Приложение № 11.1. са фиксирани и не подлежат на промяна, освен 

когато промяната е в полза на Възложителя. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. КСС-Приложение № 11.1.

14.10.2019 г. 

Подпис и печат: 

Jf� 
www.eufunds.bg 

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 ,.IIзграждане II развппrе на център за вьрховп постпженпя „Нас.,едство БГ'. 3{ 
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КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

Обект: ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПРИЗЕМНИ 
Местоположение: Блок 5 към АИ "Проф. Марин Дринов", УПИ I, кв. 3 по плана на район "БАН IV 
Фаза: Технически проект 
Възложител: Институт за изследване на изкуствата при Българска академия на науките 

№ по ред Описание на строително-монтажните работи 
Ед. Количество 

мярка 

1 2 3 4 

ЧАСТ:АРХИТЕКТУРА 
!.ЗИДАРИИ 

1.1 Направа на преградни стени от газобетон с дебелина 25см м' 3 
1.2 Зазиждане на отвор в тухлена стена 25см. /врата ГРТ/ м' 2,50 

1.3 Дозиждане с оформяне на отвори в стена с дебелина 38см по фасада 
м' 4 

1.4 Изrоажnане на санитаона стена от шенnеона констоvкция с м' 6,70 
1.5 Почистване и запълване на отвоои за отпалнали инсталации във м' 2 

11. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
2.1 ПОДОВЕ 

2.1.1.1 
Направа на система саморазливна настилка /епоксидна/ в/у шлайфан 
бетон, вкл. подготовка на бетона преди полагане на настилката 

м' 140,90 
2.1.1.2 Направа перваз с H=I Осм към саморазливна настилка м' 76,00 
2.1.1.3 Възстановяване/изкърпване на мозайка м' 5,00 

2.1.1.4 Възстановяване /изкърпване замазка по под, след отстраняване на 
теракот и полагане на ВиК инсталации /санитарни възли/ м' 15 

2.1.1.5 Водоустойчиво еластично покритие подове /санитарни възли/ 2 15 м 

2.1.1.6 Доставка и полагане на теракот /санитарни възли/ м' 15 
2.2. СТЕНИ 

Възстановяване/направа изкърпване на варо-циментови мазилки /в 
2.2.1 сvхи помещения/ м' 156 

Възстановяване /направа изкърпване на варо-циментови мазилки /в 
2.2.2 санитарни възли/ м' 74,70 
2.2.3 Грундиране контактен rрунд-дълбокопроникващ грунд м' 339,25 

2.2.4 Възстановяване стени - кабелен канал над врати /мазилка и мрежа/ 
м' 14,50 

2.2.5 Оdюомяне на щvоц в стена 25см над воати пои кабелен канал м' 6,40 
2.2.6 Оформяне на щурц над врата в нова стена 25см от rазобетон м' 2,50 

2.2.7 Направа шпакловки м' 339,25 
2.2.8 Машинно и ръчно шлайФане на шпакловка м' 339,25 
2.2.9 Грундиране 1�реди боядисване с латекс м' 339,25 
2.2.10 Боядисване с латекс 3 ръце, цвят по мостра м' 339,25 

Полагане хидроизолация по стени, санитарни възли до Н=2,00м и в 
2.2.11 зона мивки - в лаборатория и помощно помещение. м' 55 
2.2.12 Доставка и полагане на фаянс /санитарни възли/ м' 74,70 
2.2.13 доставка и полагане на Фаянс rоъб мивки /лабооатооия и помошно м' 2 

Обръщане на дограма прозорци 9бр. и вратопрозорци 2бр., 
вътрешно при ширина 31 см и външно при ширина 2 lсм, в това 
число и възстановяване на нарушени фасадна и вътрешна мазилки 

2.2.14 пои nемонтажа на nоrоамите м' 86,10 
2.2.15 Обръщане на интериорни врати м' 44,85 

2.3. ТАВАНИ 
2.3.1 Направа шпакловки /сухи помещения/ м' 240,50 
2.3.2 Машинно и ръ•11-ю шлайфане на шпакловка /сухи помещения/ м' 240,50 
2.3.3 Грундиране с контактен грунд /сухи помещения/ м' 240,50 
2.3.4 Грундиране преди боядисване с латекс /сухи помещения/ м' 240,50 
2.3.5 Боядисване с латекс 3 ръце /сухи помещения/ м' 240,50 
2.3.6 Направа шпакловки /санитарни възли/ м' 15 

� 

.

мq 

Ед. Цена Стойност 

(пп 1 lпп.1 
5 6 

58,00 174,00 
65,00 162,50 

65,00 260,00 
34,50 231,15 
5,60 11,20 

32,80 4621,52 
4,60 349,60 

38,60 193,00 

14,60 219,00 

38,60 579,00 
44,70 670,50 

9,80 1528,80 

9,80 732,06 
1,40 474,95 

10,60 153,70 
5,40 34,56 
4,20 10,50 

8,60 2917,55 
3,80 1289,15 
1,40 474,95 
6,85 2323,86 

22,80 1254,00 
42,70 3189,69 
42,70 85,40 

15,60 1343,16 
15,60 699,66 

8,60 2068,30 
3,80 913,90 
1,40 336,70 
1,40 336,70 
6,85 1647,43 
8,90 133,50 

А, ·� 2 
V ✓ 
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2.3.7 Машинно и ръчно шлайфане на шпакловка /санитарни възли/ м' 15 3,80 57,00 
2.3.8 Грундиране с контактен грунд /санитарни възли/ м' 15 1,40 21,00 
2.3.9 Гuvнлиuане пuеди боядисване с латекс /санитаuни възли/ м' 15 1,40 21,00 
2.3.10 Боядисване с влагоvстойчив латекс 3 uъце /санитаuни възли/ м' 15 6,85 102,75 
Ш.ДРУГИ 
3.1 ЛЕМОНТАЖИ: 

3.1.1 Демонтаж на клекало бр. 4 4,50 18,00 
3.1.2 Демонтаж на тоалетни казанчета 4бр., мивки 4бр., писоар 1 бр. бр. 9 4,50 40,50 

Демонтаж на двукатна дървена дограма - прозорци 150/120 - 2бр.; 
220/120 - 9бр., заедно с дървени каси и подпрозоречни плотове 

3.1.3 /27,50м2/ вкл. пренос подреждане и извозване бр. 11 9,50 104,50 
Демонтаж на дървена дограма - врати с дървени каси (5 еднокрили 

3.1.4 + 1 двукрила) бр. 6 9,50 57,00 
Демонтаж на метална дограма - врата / ГРТ/ с метална и дървена 

3.1.5 каси бр. 1 11,20 11,20 
Демонтаж метална каса /рамка/ по врата лаборатория с размери 

3.1.6 6,20м' с ширина О,30см м' 6,2 2,60 16,12 
3.1.7 Демонтаж осветителни тела /луминисцентни/ бр. 15 1,50 22,50 
3.1.8 Демонтаж съществуващи ключове бр. 5 1,20 6,00 
3.1.9 Демонтаж скоби за кабели по стени и тавани м' 90 0,50 45,00 
3.1.10 Демонтаж кабели по стени и тавани м' 50 0,80 40,00 
3.1.11 Дамонтаж метални шини м' 39 1,20 46,80 

Премахване прпреградни тухлени стени с дебелина 12см. в 
3.1.12 санитарен възел /с мазилка и фаянс/ 2 5,90 4,20 24,78 м 

Премахване на същ. тухлена стена с дебелина 25см., с мазилка 
3.1.13 /склад/ 2 4,90 5,60 27,44 м 

3.1.14 Разширяване същ. отвори на врати в стени 25см /WC, преддверие/ 2 0,65 2,30 1,50 м 

3.1.15 Разширяване същ. отвори на врати в стени 12см /врата склад/ 2 0,85 2,30 1,96 м 
Къртене - фаянс и мазилка по стени до Н= 1,60м от к.г.п. /санитарни 

3.1.16 възли и гръб мивки/ 2 40 4,50 180,00 м 

3.1.17 Сваляне мазилки по стени над цокъл фаянс /санитарни възли/ 2 29,50 2,40 70,80 м 

Внимателно очукване и сваляне компрометирана и частично 
3.1.18 обушена варо-циме1пова мазилка по стени /сухи помещения/ 2 100 3,50 350,00 м 

3.1.19 Ръчно и машинно сваляне и почистване латекс по стени 2 124 1,80 223,20 м 

Ръчно и машинно сваляне на цокъл блажна боя по стени с Н=l ,45м 
3.1.20 от к.г.п. 2 108,25 2,40 259,80 м 

3.1.21 Къртене теракот по подове /санитарни помощения/ м2 14,00 4,50 63,00 
Премахване на мозаечен перваз с Н=lОсм /лаборатория и помощно 

3.1.22 помещение/ м' 76,00 1,20 91,20 
Ръчно и машинно сваляне и почистване латекс по тавани 

3.1.23 /санитарни възли/ 2 13,35 1,80 24,03 м 
Ръчно и машинно свяляне и почистване латекс по тавани /сухи 

3.1.24 помещения/ 2 218,70 1,80 393,66 м 

Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци 
3.1.25 получени пои изпълнение на СМР по част: Аuхитектvuа мз 22,30 68,90 1536,47 
3.2 Доставка и монтаж на стелажи, библиотечни бр. 52 550,00 28600,00 
3.3 Доставка и монтаж на дограма по спецификация, а именно: 0,00 

Доставка и монтаж прозорец от петкамерна ПВЦ дограма, 150/120 -
2бр.; 220/120 - 7бр, с едно отваряемо крило, бяла, двоен стьклопакет, 
с едно нискоемисионно стъкло, коеф. на топлопреминаване 

3.3. 1 1 ,40W/m2k, взломоустойчив, секюрити обков и секретен патрон. 2 24,30 125,80 3056,94 м 

3.3.2 Доставка и монтаж на AL перваз 250мм към дограма, отвън м' 23 25,40 584,20 
3.3.3 Доставка и монтаж на вътрешен РУС перваз 400мм към дограма м' 25 26,80 670,00 

ВП-1 - Вратопрозорец от метална/АL дограма, врата с двоен 
стъклопакет 100/220, самозатваряща се, отваря се навън; прозорци 
2х52/120, двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, коеф. 

на топлопреминаване I ,40W/m2k, взломоустойчиво, с решетки, вкл. 
обков, секретна брава с патрон; антипаник брава, /евакуационен 

3.3.4 изход фоайе/ 2 3,45 165,80 572,01 м 
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Врата EI 60-3 - 100/230, отваряща се навън, вкл. обков и заключване 
3.3.5 /ГРТ/ бр. 1,00 560,00 560,00 

Прозорец 120/120 - метална дограма, с двоен стъклопакет, с едно 
нискоемисионно стъкло, коеф. на топлопреминаване 1,40W/m2k, 

3.3.5.1 вкл. нова решетка бр. 1,00 450,00 450,00 
Димоуплътнена самозатваряща се двукрила врата, 1/2 остъклена, EI 
60 - 1, 200/21 О - с каса за зид 25см, вкл. обков, секретна брава с 

3.3.6 патоон антипаник боава. цвят по каталог /dюайе/ бр. 1,00 1560,00 1560,00 
Доставка и монтаж на вътрешна двукрила врата El 60-2, 180/21 О, 
вкл. обков, секретна брава с патрон и вкл. каса за зид 25см /за 

3.3.7 подпомагащо помещение/ бр. 1,00 1260,00 1260,00 
НВ-1 - Доставка и монтаж на вътрешна двукрила алумиениева врата, 
остъклена, 200/21 О, вкл. каса за зид 25см, вкл. обков, секретна брава 

3.3.8 с патрон и /лаборатория/ бр. 1,00 1600,00 1600,00 
Врата EI 60, 90/200, дясна, вкл. каса за стена 12см. /склад/ в 

3.3.9 комплект с обков и брава със секретен патрон бр. 1,00 360,00 360,00 
НВ-3 - Врата с 90/200, дясна, вкл. каса за зид 25см, в комплект с 
обков и брава със секретна ключалка с ръкохватка /WC за хора с 

3.3.10 увреждания/ бр. 1,00 420,00 420,00 
Почистване, обработка против корозия и боядисване блажно 2 ръце 

3.3.11 на метални елементи /противопожарна касета РТ коридоо/ м2 1,50 9,80 14,70 
Направа, доставка и монтаж външни решетки към прозорци с 

3.3.12 1 размери 2,20/1,20м - 7бр. и 1,50х 1,20м - 2бр. м2 22,10 145,00 3204,50 

3.4. 
Доставка и монтаж на комплект за WC хора с увреждания 
/ръкохватки и др./ бр. 1 56,00 56,00 

3.5 Поставка и монтаж на комплект за вграждане за WC хора с бр. 1 180,00 180,00 
3.6 Доставка и монтаж на Комплект за вrоаждане за WC хооа с бр. 1 180,00 180,00 

ЧАСТ: КОНСТРУКUИИ 

1. Земни nаботи
1 Изкоп - ръчен м' 0,5 55,00 27,50 
2 Извозване на земни маси м' 0,6 150,00 90,00 

11.Аомиоовъчни оаботи

3 Изготвяне и монтаж на аомиоовъчни заготовки от В500В кr 757,00 2,40 1816,80 
111.Бетоновн оаботи

4 1 Доставка и полагане на бетон клас С 12/15 м' 0,40 135,00 54,00 
5 Доставка и полагане на бетон клас С20/25 м' 6,00 165,00 990,00 

IV. Стоманени конст1Jvкции

Изготвяне, доставка и монтаж на стоманени конструкции от стомана 
6 S235JR, поцинкована в това число възстановяване на цинково 

покритие (при транспорт и заваряване) чрез студено поцинковане кr 1053,4 7,85 8269, 19 

7 Изготвяне, доставка и монтаж на стоманени конструкции от стомана 
S235JR кr 30,00 6,50 195,00 

Почистване на повърхност на стоманени конструкции със степен на 
8 почистване Sa2 1/2 съгласно БДС EN ISO 8501 - ,,много грижливо 

струйно почистване" степен А съгласно БДС ISO 8501-1 :2007 2 29,4 5,80 170,52 м 

9 Нанасяне на антикорозионна защита - алкиден грунд два пласта по 
50 um и емайл лак два плата по 60 um м2 2,30 9,60 22,08 

10 
Доставка и монтаж на сегментни анкерни болтове М 12 за употреба 
на открито, в това число и направа на отвор за монтажа им бр. 16,00 8,90 142,40 

11 Доставка и монтаж на сегментни анкерни болтове М8 за употреба на бр. 43,00 6,20 266,60 

12 
Направа на изравнителна подливка (разтвор за бази на колони) под 
пети на конструкция за рампа за изравняване на прилежащ терен м' 0,20 125,00 25,00 

V.доvги

13 Премахване на замазка и архитектурен финиш на партерна плоча м' 7,50 9,60 72,00 
14 Направа на отвори в неносещи зидове м2 5,5 2,70 14,85 
15 Напоава на отвоои Ф 16 и запълването им с лепило за воъзка стар бр. 780 4,50 3510,00 

16 Извозв:�не на строителни отпадъци образувани при СМР по част 
Конструктивна м' 9,20 58,70 540,04 

3 
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ЧАСТ: ВиК 

Канализация 

1 Доставка и монтаж на тръба РУС 050 включително фасонни части 
м' 12,00 9,60 115,20 

2 Доставка и монтаж на тръба РУС SN4 0110 включително фасонни 
части м' 10,00 14,20 142,00 

3 'доставка и монтаж на ПС за баня DN 50 бр. 2,00 18,40 36,80 
4 Доставка и монтаж на тоалетна мивка - комплект бр. 3,00 85,40 256,20 
5 Доставка и монтаж на тоалетна чиния моноблок - комплект бр. 2,00 185,00 370,00 
6 Доставка и монтаж на ревизия РУС 011 О бр. 1,00 8,40 8,40 
7 Тестване на канализационната инсталация м' 22,00 1,20 26,40 

Водопровод 
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за водопровод, 

8 включително фитинги, укрепване и всички необходими аксесоари -
0 20 PN I О - стv дена вода м' 12,00 9,40 112,80 
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за водопровод, 

9 включително фитинги, укрепване и всички необходими аксесоари -
0 25 PN I О - стv дена вола м' 20,00 14,20 284,00 

10 Доставка и монтаж на стоманени тръби за противопожарен м' 30,00 36,80 1104,00 
11 Доставка и монтаж на СК 1 /2" бр. 5,00 9,70 48,50 
12 Доставка и монтаж на СК 3/4" бр. 1,00 15,40 15,40 
13 Доставка и монтаж на ОК 1/2" бр. 2,00 8,80 17,60 
14 Доставка и монтаж на Противопожарна касета комплект и СК 2" с бр. 1,00 562,00 562,00 
15 Доставка и монтаж на изолация за тръби Ф20мм k-flex 13mm м' 12,00 3,40 40,80 
16 Доставка и монтаж на изолация за тръби ф25мм k-flex 15mm м' 20,00 4,20 84,00 
17 Доставка и монтаж на изолация за тръби 2" k-flex 13mm м' 30,00 15,80 474,00 
18 Доставка и монтаж на импулсен водомер 0 1/2" бр. 2,00 45,00 90,00 
19 !доставка и монтаж на смесител за тоалетна мивка - комплект бр. 4,00 135,00 540,00 
20 Дезинфекция и тестване на водопроводната инсталация м' 62,00 2,80 173,60 
21 Доставка и монтаж бойлер бр. 1 250,00 250,00 

ЧАСТ:ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

1 ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАШИ ЛИНИИ 
1.1 Преработка на ГРТ по схема бр. 1 588,00 588,00 

1.2 Доставка и монтаж на табло разпределително по схема (ел. табло 
Тл). бр. 1 2500,00 2500,00 

1.3 Доставка и монтаж на слаботково табло бр. 1 85,00 85,00 

1.4 Доставка и изтегляне на СВТ5х6мм2 в гофрирана РУС тр. 029 под 
мазилка. м' 38 10,70 406,60 

1.5 Доставка и полагане на гофрирана РУС тр.029 под мазилката. м' 38 1,50 57,00 
1.6 Комплект лабораторни измервания бр. 1 150,00 150,00 
2 ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ 0,00 

2.1 Доставка и изтегляне на кабел СВТ3х 1,5 в гофрирана РУС тръба 
016 м' 308 3,65 1124,20 

2.2 Доставка и изтегляне на кабел СВТ4х 1,5 в гофрирана РУС тръба 
016 м' 48 4,15 199,20 

2.3 
Доставка и изтегляне на кабел СВТ3х2,5 в гофрирана РУС тръба 
023 м' 165 3,85 635,25 

2.4 Доставка и изтегляне на кабел СВТ3х4 в гофрирана РУС тръба 023 м' 94 5,25 493,50 
2.5 Доставка и полагане на гофрирана РУС тр.016 под мазилката. м' 356 1,10 391,60 
2.6 Доставка и полагане на гофрирана РУС тр.023 под мазилката. м' 259 1,15 297,85 

2.7 Доставка и монтаж на дребни помощни средства ( скоби, дюбели, 
биндер ленти и др.) бр. 3690 0,50 1845,00 

2.8 Доставка и монтаж на контакт "Шуко "- единичен IP2 I. бр. 3 9,80 29,40 
2.9 Доставка и монтаж на контакт "Шуко "- единичен IP44. бр. 1 9,80 9,80 
2.10 !доставка и монтаж на контакт "Шvко "- троен IP21. бр. 2 10,20 20,40 
2.11 Доставка и монтаж на контакт "Шvко "- троен, червен IP2 I. бр. 1 10,20 10,20 

2.12 Доставка и монтаж на подова кутия с 6 броя контакти тип "Шуко" 
(три бели и три червени), един брой розетка за РС (RJ45) бр. 2 8,45 16,90 

2.13 Доставка и монтаж на единичен ключ за осветление IP21 бр. 3 8,80 26,40 
2.14 Доставка и монтаж на единичен ключ за осветление IP44 бр. 2 8,95 17,90 
2.15 Доставка и монтаж на сериен ключ за осветление IP44 бр. 1 8,95 8,95 

2.16 Доставка и монтаж на PIR датчик за осветление, 360 градуса, обхват 
R=I0, !Р21 бр. 7 8,60 60,20 
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2.17 
Доставка и монтаж на осветително тяло 600мм/370мм, LED 41 W, 
4500/m 4000К IP20. 
Доставка и монтаж на осветително тяло 600мм/370мм, LED 41 W, 

2.18 4500/m, 4000К, IP20, АБ издържаща минимум един час в режим на 
"попзаояп", инвертор. 

2.19 
Доставка и монтаж на осветително тяло 1200мм/180мм, LED 39W, 
5950/m 4000К IP44. 
Доставка и монтаж на осветително тяло 1200мм/180мм, LED 39W, 

2.20 3650/m, 4000К, IP44, АБ издържаща минимум един час в режим на 
"попзаояд" инвеотоо. 

2.21 
Доставка и монтаж на осветително тяло 1200мм/180мм, LED 39W, 
3650/m, 4000К, IP44. 
Доставка и монтаж на осветително тяло 1200мм/180мм, LED 39W, 

2.22 3650/m, 4000К, IP44, АБ издържаща минимум един час в режим на 
"подзаояд" инвеотоо. 

2.23 
Доставка и монтаж на осветително тяло 600мм/21 Омм, LED 21 W, 
2200/m 4000К IP20. 
Доставка и монтаж на осветително тяло 600мм/21 Омм, LED 21 W, 

2.24 2200/m, 4000К, IP20, АБ издържаща минимум един час в режим на 
"подзаояд", инвеотоо. 

2.25 
Доставка и монтаж на осветително тяло 600мм/21 Омм, LED 17W, 
23501m 4000К IP20. 
Доставка и монтаж на осветително тяло 600мм/21 Омм, LED 17W, 

2.26 23501m, 4000К, IP20, АБ издържаща минимум един час в режим на 
"подзаояд", инвеотоо. 
Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло LED3W, 105 

2.27 lm, инвертор, вградена АБ издържаща минимум един час в режим на 
"подзаряд", пиктограма на "бягащо" човече и стрелка указваща 
посоката на евакvа11ия. IP20. 
Доставка и монтаж на Евакуационно осветително тяло LED3W, 105 

2.28 lm, инвертор, вградена АБ издържаща минимум един час в режим на 
"подзаряд", пиктограма на "бягащо" човече и стрелка указваща 
посоката на евакvаuия IP44. 
Доставка и монтаж на осветително тяло LED3 W, 105 Im, инвертор, 

2.29 вградена АБ издържаща минимум един час в режим на "подзаряд" 
IP20, насочен светлинен поток надолv. 
Доставка и монтаж на осветително тяло LED3W, 105 lm, инвертор, 

2.30 вградена АБ издържаща минимум един час в режим на "подзаряд" 
IP44 насочен светлинен поток надолу 

2.31 Доставка и монтаж на вентилатор за баня 
2.32 Комплект лабораторни измервания 
3 КОМПЮТЪРНА МРЕЖА 
3.1 !доставка на FTP cat. 5е.
3.2 Изтегляне на FTP cat. 5е в трvдноrорима РУС тр. 016. 
3.3 Доставка и полагане под мазилка на трудноrорима РУС тр.016. 

3.4 
Доставка и монтаж на дребни помощни средства ( скоби, дюбели, 
биндер ленти и дР.) 

3.5 Доставка и монтаж на розетка RJ45 
4 ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

4.1 Доставка и полагане под замазката на поцинкована шина 40/400 мм. 

4.2 Направа и монтаж на метална контролна кутия 
4.3 Монтаж на прав съединител 

4.4 
Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод" - по 2бр. 020/1,5м 
от неоъждаема стомана. 

4.5 Комплект лабораторни измервания 
ЧАСТ: ОВК 

1 Инверторен климатизатор сплит система за висок стенен монтаж, 
2 Осов вентилатор У=90м3/ч в комплект с обратни клапи и таймер 
3 Спирално навит въздуховод 0 125mm 
4 Спирално навит въздуховод 0 160mm 
5 Вентилационна шапка 0 160mm 
6 Вентилационна шапка 0 160mm 

ЧАСТ: ПБ п 

бр. 8 

бр. 1 

бр. 6 

бр. 2 

бр. 1 

бр. 1 

бр. 4 

бр. 2 

бр. 6 

бр. 2 

бр. 4 

бр. 5 

бр. 2 

бр. 1 
бр. 3 
бр. 1 

м' 195,00 
м' 195,00 
м' 195,00 

бр. 1170,00 
бр. 2,00 

м' 11 
бр 1 
бр 1 

бр. 1 
бр 1 

бр. 5 
бр. 3 
м' 14 
м' 12 
бр. 1 
бр. 1 

82,70 

88,80 

84,50 

86,70 

84,50 

86,70 

92,30 

94,20 

82,30 

83,50 

85,90 

88,70 

84,30 

86,20 
25,60 

150,00 

3,25 
1,65 
1,65 

0,50 
2,70 

24,70 
42,80 

5,20 

58,70 
150,00 

1460,00 
380,00 

1,75 
1,98 

15,00 
15,00 

661,60 

88,80 

507,00 

173,40 

84,50 

86,70 

369,20 

188,40 

493,80 

167,00 

343,60 

443,50 

168,60 

86,20 
76,80 

150,00 
0,00 

633,75 
321,75 
321,75 

585,00 
5,40 
0,00 

271,70 
42,80 
5,20 

58,70 
150,00 

7300,00 
1140,00 

24,50 
23,76 
15,00 
15,00 

5 
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1 Прахов пожарогасител 6кr. с клас на праха АВС бр. 
2 Пожарогасител с въглероден диоксид 5кr. бр. 
3 Пожарогасител на водна основа с вместимост 91 бр. 

ЧАСТ: ПБЗ 
l Табела информационна 1 бр. бр. 

Трети етаж 

1.1 
Подмяна на дограма (помещения: коридор, WC, антре, стаи 

303, 304,305, 306,308), (прозорец 135х175см) бр. 21 
2 м 

1.2 Ремонтни и строителни работи (поправки по стени с включена 
гипсова и/или фина шпакловка) до I О% от площта на стените) 2 м 

1.3 Преграда между Преддверие и Коридор (стена с размери 

220х280см) с противопожарна врата 1 OOX2 l О (EI 90) бр. 

1.4 
Скрит монтаж на кабели ел. Инсталация (в помещения: 
Преддверие, Коридор, Антре) м' 

1.5 
Закупуване и монтаж на затворени осветителни тела (в 
помещения: Коридор) бр. 

Четвърти етаж 

l.l Подмяна на дограма (помещения: Преддверие, Коридор, WC, 
стаи 401, 402, 403, 404, 405,406) (Прозорци 135х175см) бр. 17 2 м 

1.2 
Преграда между Преддверие и Коридор ( стена с размери 
360х280см) с Противопожарна врата 100х210 (EI 90) бр. 

Десети етаж 

Подмяна на дограма (помещения: Преддверие, Коридор, WC, 
1.1 стаи 1002, 1003, 1004, -1--Q{).8, 1009) (Прозорец l l 6x238, 8 бр.+ 

Прозорец 135х238, 2бр. + Врата 116х331 см 4 бр.) 2 м 

1.2 Преграда между Преддверие и Коридор (Стена с размери 

360х352см), Противопожарна врата (100х220см (EI 90) бр. 

Словом:сто четирдесет и шест хиляди двадесет и два 0,54 лева без ДДС 

Дата: 14.10.2019r. 

2 
2 
2 

l 

51,03 

34,4 

l 

25 

4 

41,31 

1 

43,87 

Подпис и 
Печат: ..... 

1 

125,00 250,00 
142,00 284,00 
165,00 330,00 

65,00 65,00 

125,80 6419,57 

8,60 295,84 

1680,00 1680,00 

2,50 62,50 

85,00 340,00 
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