
Утвърждавам: …………………….. 

Дата: ………………

№ 

по 

ред

Вид дейност Мерна ед. Количество

ПОЗИЦИЯ 1: Доставка на ПВЦ и алуминиева дограма, 

подмяна на хидроизолация на покрив и ремонт на 

административна сграда:

1 Изстъргване на стари бои по стени и тавани м² 115,00

2 Полагане на дълбокопроникващ грунд м² 115,00

3 Шпакловка на стени и тавани м² 115,00

4 Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани м² 115,00

5 Демонтаж на съществуваща хидроизолация на покрива м² 168,20

6 Демонтаж на ламарина по покрива м² 20,00

7 Замазка и полагане на битумен грунд м² 168,20

8 Направа на хидроизолация на два пласта, вторият с посипка; 

мин. дебелина 1-ви пласт - 3,5 мм, 2-ри пласт - 4 мм
м² 168,20

9 Монтаж на нова ламарина с дебелина мин. 7 мм м² 20,00

10 Демонтаж на стара дограма м² 118,64

11
Доставка на ПВЦ дограма, подпрозоречни дъски, 

термоплоскости и комарници стационарни, в т.ч:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
м² 103,83

- дограма - минимум 4-камерна; 

- стъклопакет с К-покритие на външен слой; м² 94,33
- 1 бр. комарник на отваряемо крило само в работни 

помещения ет. 2;
бр. 5,00

- термоплоскости; м² 9,50

- подпрозоречни дъски (външни) - ширина мин. 20 см.;

13 Боядисване с блажна боя по парапети и цокли м² 20,00

14 Натоварване и извозване на отпадъци бр. курса 3
15 Непредвидени разходи %

12
м²                                   

м²

14,81                                   

4,90

Приложение № 2.1.

/Виолета Георгиева - Директор на ТД "Държавен резерв" гр. Бургас/

                      ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ПОЗИЦИЯ 1

За процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет:                                                                                                                                                                                                                                                             

„Подмяна на дограма, подмяна на хидроизолация на покрив и ремонт на 

административна сграда в складова база Българово към ТД „Държавен резерв”    

гр. Бургас, с обособени позиции:                                                                                                                                            

1. Доставка на ПВЦ и алуминиева дограма, подмяна на хидроизолация на покрив и 

ремонт на административна сграда;  2. Монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма на 

административна сграда (предназначена за изпълнение от специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на чл. 16г от ЗОП)”

Доставка на алуминиева дограма                                                                                       

в т.ч. термоплоскости





 


