
 

Утвърждавам:        Приложение № 11 

ПРЕДСЕДАТЕЛ    /П/ 

            /Станимир Пеев/        

  

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

за участие в обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет:  

„Извършване на текущ ремонт – освежаване и ремонт на помещения в сградата на 

Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси“ 

При изпълнението на поръчката да се има в предвид следното: Количествата в 

предоставената количествена сметка са сумарни от единичните количества по етажи без 

партер и седми етаж.  

Отделните видове СМР ще се изпълняват след освобождаване на конкретните 

помещения по съгласуван между страните график. 

Участниците да представят Ценово предложение с количествено-стойностна 

сметка по приложената таблица за СМР, придружена с анализи на единичните цени. 

Цветът, размерът на теракотните и фаянсови плочки, както и оцветителят за 

боядисването се определят от Възложителя. 

 

№ видове СМР мярка Количество 

1 очукване мазилка по стени и тавани вкл. 

минерална мазилка партер 

м2 100 

2 шпахловка по стени и тавани вкл. за 

минерална мазилка 

м2 389 

3 минерална мазилка нова м2 19 

4 мазилка кърпежи  м.л 100 

5 мрежа върху топлоизолация м2 10 

6 протектори по стълби и ръбове м.л 100 

7 демонтаж теракот в партер м2 80 

8 осветление коридор /одитори/ изтегляне на 

кабел, включване към ел. инсталацията и 

монтаж на осветително тяло с два 

девиаторни ключа 

м.л 20  

9 нов теракот /гранитогрес/ за под и стълби 

на партер  

м2  80 

10 цокли партер м.л. 35 

11 грундиране и две ръце цветен латекс по 

стени и тавани 

м2 3500 

12 боядисване врати бл. боя м2 327 

13 преместване обзавеждане и връщане на 

място 

ч.ч 150 

14 защитно покриване на врати, мебели и под м2 400 



15 изхвърляне строителни отпадъци с 

контейнери 

бр.  5 

16 демонтаж плочки, хидроизолация и замазка 

на тераса шести етаж 

м2 4,2 

17 нова замазка, хидроизолация и плочки на 

тераса шести етаж 

м2 4,2 

18 ремонт външна облицовка /изкърпване/ м2 1,5 

 НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ - до 5%, които се посочват изчерпателно в 

Ценовото предложение на участника. 

 

 

 

 

 


