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Приложение № 6 

ДО 

ПТГ „Цар Симеон Велики”  

гр. Търговище” 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 
От        ……………………………………. 

                                               /фирмено наименование/ 

 

Относно: участие в обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „„Ремонт на 

производствения корпус на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище”, Ви представяме 

нашата ценова оферта  за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка на цена от 

………………лв. ( …………………………………………………………...) без вкл. ДДС и 

………………..лв.( ………………………………………………………………..) с вкл. ДДС. 

Предложените единични цени на видовете ремонтни работи не подлежат на промени 

през целия срок на договора. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

 

ОБЕКТ: ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище 

 

  Наименование и видове строително-ремонтни 

дейности 

мярка количеств

о 

единична 

цена 

/лева/ 

обща 

стойност 

/лева/ 

    I.  Ремонт на покрив на производствен 

корпус 

        

1    Демонтаж на  хидроизолация м2 1839    

2   Полагане на битумен грунд м2 1839    

3    Хидроизолация на два пласта воалит на 

газопламъчно залепване 

м2 1839    

4    Демонтаж на стара хидроизолация м2 139    

5   Полагане на шприц м2 139    

6   полагане на циментова замазка м2 139    

7    Полагане на битумен грунд м2 139    

8    Полагане на хидроизолация на два пласта 

полизол газопламъчен 

м2 139    

9 Полагане на гръмоотводна мрежа, прикрепена 

към готови крепители 

л м  1978    

10 Обшивка на  покриви, корнизи, бордове с 

поцинкована ламарина 

 л м 280    

11 Демонтаж  и  монтаж на улуци л м 250    

  II. Ремонт на пропукана и пропаднала 

стена в ковачна и заваръчна работилница 

       

1    Събаряне на тухлена зидария м3 11    
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2   Изрязване на бетонова настилка л.м. 25    

3    Разкъртване на бетонова настилка м3 1,4    

4   Ръчен изкоп м3 3,5    

5  Пренос строителни опадъци до 50м м3 18    

6   Товарене и извозване на строителни 

отпадъци до 15 км. 

м3 18    

7  Армировка за ивична основа А-3 кг 285    

8  Армировка за фусове за насадени колони А-3 кг 65    

9   Бетон за армирана ивична основа Б-20 м3 3    

10   Тухлена зидария м3 11    

11   Кофраж за колони и пояс м2 20    

12   Армировка за колони и пояс         

   А-3 кг 200    

   А-1 кг 45    

13  Бетон за колони и пояс Б-20 м3 1,8    

14   Гладка вароциментова мазилка м2 90    

15 Демонтаж на ел.инсталация, разположена 

върху стената 

л м 35    

16 Монтаж на ел.инсталация, разположена върху 

стената 

л м 35    

  III. Подмяна на  дограма  в производствен 

корпус  

       

   Демонтаж на стара метална дограма южна 

страна производствен корпус  

м2 219    

   Демонтаж на стара дограма на северна страна 

на производствен корпус  

м2 108    

  Доставка и монтаж на ПВЦ догр. На южна 

страна 

м2 219    

   Доставка и монтаж на ПВЦ догр. На северна 

страна 

м2 108    

  IV. Укрепване на пропадаща стълбищна 

площадка и изграждане на рампа за достъп 

на хора с увреждания 

       

1  Разбиване на стълбищна площадка и стъпала м3 5    

2  Разбиване на стена под стълбищна площадка м3 5    

3 Изкоп с ограничени ширини в земни почви 

ръчно- неукрепени изкопи с ширина на 

изкопа от 0,61 до 1,20м и дълбочина до 2м. 

м3 20    

4  Изкоп за основа на рампа м3 4    

5 Изкоп за основа на стъпало м3 1    

6  Засипване на изкопи м3 18    

7  Уплътняване на почви- ръчно с ръчна 

трамбовка 

м3 18    

8  Натоварване или изхвърляне на разкопана 

почва- транспорт 

м3 7    

9  Превоз на земни маси до 15 км м3 7    

10  Кофраж доливка съществуваща основа м2 6    
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11  Кофраж стена под стълбищна площадка м2 30    

12  Кофраж стени 3 броя стъпала м2 2    

13  Кофраж стени на рампа м2 9    

14  Доливка съществуваща основа м3 2    

15  Основа за рампа в 12,5 м3 4    

16  Добавка за бетон в стъпала м3 1    

17  Основа стъпало в 12,5 м3 1    

18  Бетонова стена с дебелина 30см. От В-20 м3 6    

19  Стени рампа от В- 20 м3 2    

20  Армирана бетонова настилка  В-20, стъпала и 

рампа 

м3 6    

21  Превоз бетон м3 20    

22  Изработка и монтаж на армировка 

обикновена и средна сложност при дебелина 

6-12 мм от стомана  А1 A2 

кг 240    

23  Изработка и монтаж на армировка 

обикновена и ср. слож 

кг 80    

24  Направа настилка с гранитогрес м2 51    

25  Доставка и монтаж парапет от инокс на 

стълбища площадка 

м2 46    

26  Доставка и монтаж на метални ръкохватки л.м. 48    

  V. Външно и вътрешно боядисване        

1 Изстъргване на старамазилка по стени и 

тавани 

м2 1327    

2 Шприц по стени и тавани  м2 1327    

3 Нанасане на грунд по стени и тавани м2 1327    

4  Гипсова шпакловка по стени и тавани  м2 1327    

5 Боядисване с цветен латекс на 3 пласта по 

стени и тавани 

м2 1327    

6 Двустранно подмазване на страниците на 

новата дограма 

л м 1712    

7 Изстъргване на подкужушена стара мазилка 

по фасада на производствен корпус 

м2 108    

8 Изпълване на изронена фасадна мазилка с 

вароциментов разтвор 

м2 108    

9 Боядисване с фасадна боя  м2 482    

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: ………… ( ………………………………………………………)лева 

     

ДДС: ………………………………………………………………)лева    

ВСИЧКО: ………………….( …………………………………………………………...)лева. 

 

      

Гаранционен срок / в календарни дни/ (за изцяло нови СМР- не по-малък от този по ЗУТ) 

 

 

1. За демонтаж и монтаж на 

    

 

        …………… 
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хидроизолация на покрив; 

2. За шпакловка и боядисване на 

стени, тавани и фасада 

                            

………………. 

3. За монтираната нова дограма     ........................... 

4. За укрепената стена и стълбище                                     ............................ 

  

Общо /1+2+3+4= Х:4/                                                 ................................. 

 

Срок за изпълнение на поръчката/ в календарни дни/ : ............................................. 

 

          Предлагани стойности на параметрите за ценообразуване на възложени и извършени 

СМР, които не попадат в състава на работите определени в договора: 

 

Параметри Стойност на параметрите 

Часова ставка  

Допълнителни разходи върху труда  

Допълнителни разходи върху механизацията  

ДСР върху стойността на материалите  

Печалба върху вложения труд, материали и механизация  

Цена на вложените материали и механизация  

 

 

Нормативни документи, ползвани за формиране на разходните норми за труд, механизация и 

материали    

 

 

 

 

гр…………………….      Управител: 

                                                        (име, подпис и печат) 

 


