
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

№ Видове работи Мярка
Коли

чество
1 2 3 4

A. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1. Демонтаж на плочки от гранитогрес m2 140.78
2. Демонтаж на стара цим. зам.-4см m2 102.50
3. Демонтаж на стара цим. зам.-10см m2 38.00
4. Демонтаж на елементи от ст.б.  (корита) m3 2.85

5.
Демонтаж на неносещи стени от тухлена зидария 
12см m2 98.50

6.
Демонтаж на леки преградни стени от гипсокартон 
на метални щендери m2 22.20

7. Демонтаж на цокъл от гранитогрес m' 46.6
8. Демонтаж на фаянс по стените m2 251.09
9. Демонтаж на мазилка m2 251.09

10. Демонтаж на стенни вент. решетки бр. 8
11. Демонтаж на гипсокартонена обшивка на 

въздуховоди m2 41.75

12. Демонтаж на дървени врати с каси 50см-  100/210см бр. 13

13. Демонтаж на дървени врати с каси 50см-  200/210см бр. 2

14. Демонтаж на дървени врати с каси 18см-  90/210см бр. 2

15. Демонтаж на дървени врати с каси 18см- 80/200см бр. 2
16. Демонтаж на метална врата 160/210см бр. 1
17. Демонтаж на тоалетна чиния бр. 1
18. Разширяване на отвори за врати 110/210см (от 102 

на 112 см) бр. 4
19.  Демонтаж на плотове 60см от ламинирани 

плоскости и метални профили m' 9.8
20 Демонтаж на PVC прозорец 200/116см бр. 1
21 Демонтаж на неотваряема дограма м2 13.61
22 Демонтаж на окачен таван 60/60 м2 275.8

Б. АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ
1. Почистване и подготовка на съществ. мозаечни 

подове за саморазливна цим. зам. m2 331.50
2 Полагане на бетонконтакт m2 331.50
3 Полагане на саморазливна цим. зам. - 3мм m2 331.50
4 Грундиране по под m2 295.24
5. Полагане на PVC рулонна настилка m2 295.24
6. Полагане на холкери (первази) m' 210.33
7 Полагане на замазка m2 58.3
8. Полагане на плочки от гранитогрес по подове m2 58.3
9. Полагане на цокъл от гранитогрес m' 42.4

10. Монтаж на нови преградни стени от гипсокартон-2x2 
пласта на конструкция от метални щендери и 
минерална вата между тях-125мм

m2 44.2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СБАЛО ЕАД , СОФИЯ
ОБЕКТ: Промяна на предназначение на помещения за Клиника по Медицинска  
онкология към СБАЛО ЕАД, София”
ВТОРИ ЕТАЖ

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 



11.
Монтаж на нови преградни стени от влагоустойчив  
гипсокартон-2x2 пласта на конструкция от метални 
щендери и минерална вата между тях-125мм m2 81.8

12 Зазиждане на отвори със зидария от клетъчен бетон 
YTONG - 150мм m2 24

13. Измазване на стари стени от тухлена зидария с варо-
циментова мазилка m2 341.09

14 Измазване на страници при отвор и дограми на стени 
50см м' 50.5

15 Измазване на страници при отвор и дограми на стени 
18см м' 46.66

16 Измазване на стени от YTONG с варо-циментова 
мазилка m2 32.8

17 Изкърпване на стара варо-циментова мазилка m2 93.56
18 Дост. и монтаж на ал.лайсни за ъгли по стени м' 110.8
19 Изкърпване гипсова мазилка по стени при 

ремонти m2 291.09
20 Подготовка и шпакловка на преградни стени от 

гипсокартон m2 81.16
21 Шпакловане с гипсова шпакловка на стените от 

YTONG m2 34.5
22 Полагане на плочки от фаянс по тухлени стени m2 93.56
23 Полагане на плочки от фаянс по стени от 

гипсокартон m2 82.56
24 Финишна шпакловка по стени върху мазилка m2 769.52
25 Грундиране по стени  m2 769.52
26 Подготовка на стени за боядисване с латекс m2 769.52
27 Боядисване на стени с антибактериален латекс m2 769.52
28 Доставка и монтаж на предпазни декоративни 

елементи по стените , MDF елементи по 15/2см m' 160.22
29 Подготовка на тавана за боядисване с латекс m2 257.2
30

Боядисване на тавана с антибактериален латекс m2 257.2
31 Доставка и монтаж на растерен окачен таван 

60/60см m2 84.74
32 Доставка и монтаж на окачен таван гипсокартон на 

метални щендери m2 275.8
33 Интериорни елемeнти бр. 1
34 Доставка и монтаж на алуминиева дограма по 

спесификация м2 90.5
35

Доставка и монтаж на PVC дограма по спесификация м2 15.93
36 Доставка и монтаж на подпр.плотове лам.плоскости 

111/25/2см бр. 29
37 Доставка и монтаж на стенни ръкохватки от инокс - 

WC бр. 2
38 Демонтаж на осветителни тела бр. 43
39 Демонтаж на кабелни канали от PVC м' 58
40 Демонтаж на инсталации бр. 1
41 Събиране на строителни отпадъци в чували бр. 750
42 Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 

депо мз 35
43 Противопожарна дограма -остъклена ,по 

спецификация м2 9.00
Всичко:
Непредвидени 15% 
Всичко с непредвидените :
ДДС 20%: 



Всичко общо: 

Изготвил: 
Илинда Симеонова



ВТОРИ ЕТАЖ
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

№ Видове работи Мярка Коли
чество

1 2 3 4

1
Изработка и монтаж на стоманена рамка за 
укрепване на отвор , по спецификация кг 197.63

Всичко:
Непредвидени 15% 
Всичко с непредвидените :
ДДС 20%: 
Всичко общо: 

Съставил 
............................................

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СБАЛО ЕАД , СОФИЯ

ОБЕКТ: Промяна на предназначение на помещения за Клиника по 
Медицинска  онкология към СБАЛО ЕАД, София”



ВТОРИ ЕТАЖ

№ Видове работи Мярка Коли
чество

 I. КЛИМАТИЧНА И ВЕНТИЛАЦИОННА 
ИНСТАЛАЦИЯ

1 Блок вентилационен смукателно-нагнетателен, 
канален тип, с вградени: Смукателен вентилатор, 
нагнетателен вентилатор, рекуперационен 
топлообменник с тънкослойни 
влагопропускливи  разделителни слоеве, филтър 
за отработен въздух G3, високоефективен 
филтър за пресен въздух клас F7, байпас, 
дистанционно управление и монтажни елементи; 
тип Mitsubishi Electric Lossnay LGH-100RVX-E или 
подобен, с технически данни: Еднофазно 
ел.захранване 220-240V; Консумирана 
ел.мощност 0,42kW; Максимален дебит на 
въздуха 2х1000 m3/h; Външно статично 
налягане 170 Ра; КПД на на температурния обмен 
80%;Шум на разстояние 1,5 m: 37dB; Размери 
Д/Ш/В: 1231/1144/404 mm; Тегло 54kg; 
окомплектован с необходимите аксесоари по 
фирмен работен проект на доставчика

бр 1
2 Въздухонагревател електрически канален тип 

Systemair CBМ 250-6,0 или подобен, комплект с 
вграден електронен регулатор на температура, 
канален осезател за температура с диапазон 0-
30оС, монтажни елементи, с технически данни: 
Ел.захранване 400V, Ел.мощност 6,0 kW, 
присъединителен размер ф250 mm, тегло 5,2kg; 
окомплектован с необходимите аксесоари по 
фирмен работен проект на доставчика

бр 1

Част: ОВК
Фаза: ТП    

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СБАЛО ЕАД , СОФИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

ОБЕКТ: Промяна на предназначение на помещения за Клиника по 



3 Външно тяло на климатизатор мултисплит-
система на директно изпарение за 3 вътрешни 
тела, инверторен, термопомпен, тип Mitsubishi 
Electric MXZ-3D54VA или подобно с охлаждаща 
мощност от 2,9 до 6,8kW,отоплителна мощност 
от 2,6 до 9,0kW, енергиен клас А, SEER 5,7, SCOP 
3,9 гарантиран работен температурен диапазон 
охлаждане от минус 10 до плюс 46, отопление от 
минус 15 до плюс 24, шум 50 dB/A/, тегло 59 kg, 
Ел.захранване монофазно 230V; Ел.мощност 
1,59kW;  окомплектовано с тръбни и кабелни 
връзки с вътрешните тела и с необходимите 
аксесоари  по фирмен работен проект на 
доставчика

бр 1
4 Външно тяло на климатизатор мултисплит-

система на директно изпарение за 4 вътрешни 
тела, инверторен, термопомпен, тип Mitsubishi 
Electric MXZ-4D72VA или подобно с охлаждаща 
мощност от 3,7 до 8,8kW,отоплителна мощност 
от 3,4 до 10,7kW, енергиен клас А, SEER 5,7, SCOP 
3,9 гарантиран работен температурен диапазон 
охлаждане от минус 10 до плюс 46, отопление от 
минус 15 до плюс 24, шум 50 dB/A/, тегло 59 kg, 
Ел.захранване монофазно 230V; Ел.мощност 
2,19kW;  окомплектовано с тръбни и кабелни 
връзки с вътрешните тела и с необходимите 
аксесоари  по фирмен работен проект на 
доставчика

бр 1
5 Външно тяло на климатизатор мултисплит-

система на директно изпарение за 4 вътрешни 
тела, инверторен, термопомпен, тип Mitsubishi 
Electric MXZ-4D72VA или подобно с охлаждаща 
мощност от 3,7 до 8,8kW,отоплителна мощност 
от 3,4 до 10,7kW, енергиен клас А, SEER 5,7, SCOP 
3,9 гарантиран работен температурен диапазон 
охлаждане от минус 10 до плюс 46, отопление от 
минус 15 до плюс 24, шум 50 dB/A/, тегло 59 kg, 
Ел.захранване монофазно 230V; Ел.мощност 
2,19kW;  окомплектовано с тръбни и кабелни 
връзки с вътрешните тела и с необходимите 
аксесоари  по фирмен работен проект на 
доставчика

бр 1



6 Вътрешно тяло на мулти сплит климатизатор 
тип Mitsubishi Electric MSZ-EF25 или подобно, 
охлаждаща мощност от 1,2 до 3,4kW, 
отоплителна мощност от 1,1до 4,2kW,SEER 8,5; 
SCOP 4,6;енергиен клас охл.А+++, отопл.A++, шум 
24 до 42 dB/A/, тегло 11,5kgq  Ел. pахранване 
чрез външното тяло с кабелни връзки по работен  
проект на изпълнителя

бр 11
7  Осов вентилатор комплект с възвратна клапа, 

таймер, осезател за движение и/или/ осезател за 
относителна влажност 220V 32W- бр 8

8  Осов вентилатор комплект с възвратна клапа, 
таймер, осезател за движение и/или/ осезател за 
относителна влажност 220V 60W- бр 1

9 Решетка защитна вентилационна за челен 
монтаж на въздуховод, правоъгълна 400X330мм 
с мрежа против насекоми тип TROX AWG400X330 
или подобна бр 1

10 Решетка нагнетателна за монтаж на окачен таван 
тип TROX ADLQ-1-AK-M300 или подобна, с 
квадратен лицев панел с размери 300х300 mm 
комплект с присъединителна кутия с регулираща 
клапа бр 11

11 Решетка смукателна за монтаж на окачен таван 
тип TROX ADLQ-1-AK-M300 или подобна, с 
квадратен лицев панел с размери 300х300 mm 
комплект с присъединителна кутия с регулираща 
клапа бр 11

12 Въздуховоди от поцинкована ламарина 0,82 mm , 
топлоизолирани с изолация със затворена 
клетъчна структура /студоизолация/ с дебелина 
30mm, кръгли, прави и фасонни, с диаметър 
250mm м 10

13
Въздуховоди от поцинкована ламарина 0,82 mm , 
топлоизолирани  с топлоизолация, устойчива на 
атмосферни въздействия, с дълготрайно 
алуминиево защитно покритие с дебелина на 
топлоизолационния материал 30mm, кръгли, 
прави и фасонни, с диаметър 250mm м 70

14 Въздуховоди поцинкована ламарина, кръгли, 
прави и фасонни, топлоизолирани ф100 м 96



15
Въздуховоди гъвкави топлоизолирани с дължина 
1m ф100 за връзка с вентилационни решетки бр 22

16 Заглушка с щуцер ф100 от поцинкована 
ламарина за въздуховод ф250 бр 2

17 Щуцери на въздуховод ф100 бр 22
18 Въздуховоди от PVC тръба ф110, прави м 78
19 Колена от тръба PVC ф110    90о бр 8
20 Присъединителна кутия от поцинкована 

ламарина с размери 1000x400х400, 
топлоизолирана с 8 броя щуцери ф100mm за 
присъединяване на PVC въздуховоди от тръба 
ф110mm бр 1

21 Единична проба на вентилатор бр 10
22 Въздуховоди от поцинкована ламарина 0,82 mm , 

топлоизолирани с дебелина 30mm, кръгли, 
прави, с диаметър 250 mm м 87

24 Конструкция от профилна стомана т 0.05
25 Настройка на проектни дебити на нагнетателно-

смукателна инсталация брой точки 22
к-т 1

 II. ОТОПЛЕНИЕ
1 Радиатор алуминиев секционен с номинална 

каталожна топлинна мощност 189 W/секция с 
размери на една секция дължина 80mm, ширина 
95mm, височина между осите на нипелите 
600mm, 3 секции, комплект с термостатен 
вентил, секретен връщащ вентил, ръчен 
обезвъздушител и крепежни елементи

бр 1
2 Също, но 4 секции бр 3
3 Също, но 6 секции бр 2
4 Също, но 7 секции бр 3
5 Също, но 9 секции бр 4
6 Също, но 12 секции бр 1
7 Също, но 16 секции бр 1
8 Лира гладкотръбна алуминиева 400/900mm, 

комплект с термостатен вентил, секретен 
връщащ вентил, ръчен обезвъздушител и 
крепежни елементи бр 1

9 Тръбни връзки /аншлуси/ за отоплителни тела 
от полиетиленова тръба PE-X с алуминева 
вложка ф16/2 м 35

10 Адаптори месингови 1/2"-ф16/2 бр 32
ДЕМОНТАЖ



1 Демонтаж на чугунени радиатори 600/200/60 до 
12 глидера бр 20

2
Демонтаж радиаторни вентили и холендри 1/2" бр 40

3 Отрязване на тръбни връзки /аншлуси/ 1/2" и 
нарязване на тръбна резба 1/2" бр 40

4 Демонтаж на топлоизолирани ламаринени 
въздуховоди до 500х500mm м 72

5 Демонтаж на гъвкави въздуховоди ф160 м 25

Всичко:
Непредвидени 15% 
Всичко с непредвидените :
ДДС 20%: 
Всичко общо: 



ВТОРИ ЕТАЖ
Част: ВОДОПРОВОД 

№ Вид на СМР Ед.
м.

Коли- 
чество

1 2 3 4
Монтажни работи

1
Доставка и монтаж на полипро- пиленови 
тръби - п.пр. Ф 20 м.л. 100.00

2
За фасонни части на п.пр. Тръби Ф 20   -        
50%/м1  м.л. 50.00

3
Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за 
укрепване ф 20 бр. 70.00

4
Единична синтетична топлоизол.  9 мм по 
тръби ф 20 м.л. 100.00

5
Смесителни батерии за тоалетни      
мивки бр. 12.00

6 Секретен  спир. кран  ССКф20 за WC бр. 4.00
7 Сферичен спир. кран  ф20 бр. 12.00

8 Смесителни батерии за изливни  мивки бр. 4.00
9 Смесителна батерии за аусгус бр. 4.00

10 Смесителни батерии за душ бр. 3.00
11 Доставка и монтаж поц.тр.2" м.л. 4.00
12 Доставка и монтаж на ПК-2" бр. 1.00

12

Привързване към съществуващ 
водопровод и затваряне на отвори в 
плоча бр. 12.00

13
Хидравлично изпитване на водопровод  
до ф20 бр. 100.00

14 Дезинфекция водопровод  до  ф20 м.л. 100.00
Вертикални водопроводни клонове

1
Доставка и монтаж на полипро- пиленови 
тръби - п.пр. Ф 32 - студена в. м.л. 15.00

2
Доставка и монтаж на полипро- пиленови 
тръби - п.пр. Ф 32 - гоерща в. м.л. 15.00

3
Доставка и монтаж на полипро- пиленови 
тръби - п.пр. Ф 25 -цирк в. м.л. 15.00

4
Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за 
укрепване ф 32 бр. 20.00

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СБАЛО ЕАД , СОФИЯ

ОБЕКТ: Промяна на предназначение на помещения за Клиника 
по Медицинска  онкология към СБАЛО ЕАД, София”



5
Доставка и монтаж на скоби тип "Hilti" за 
укрепване ф25 бр. 8.00

6
Единична синтетична топлоизол.  9 мм по 
тръби ф 32 м.л. 30.00

7
Единична синтетична топлоизол.  9 мм по 
тръби ф 25 м.л. 15.00

8
Привързване към съществуващ 
водопровод бр. 36.00

Демонтажни работи
1 Демонтаж поц.тр.2" м.л. 4.00
2 Демонтаж  ПК -.2" бр. 1.00
3 Демонтаж поц.тр.1" м.л. 30.00
4 Демонтаж поц.тр.3/4" м.л. 15.00
5 Демонтаж поц.тр.1/2" м.л. 40.00

6 Демонтаж смесителни батери за мивки бр. 5.00

7
Извозване на строителни отпадъци до 
депо м3 3.50

Всичко:
Непредвидени 15% 
Всичко с непредвидените :
ДДС 20%: 
Всичко общо: 

Съставил 
.......................................





......



ВТОРИ ЕТАЖ
Част: Канализация

№ Вид на СМР Ед.
м.

Коли- 
чество

1 2 3 4
МОНТАЖНИ РАБОТИ

1 Доставка и монтаж на pvc тръби:
 ф 110 м.л. 14.00
 ф   50 м.л. 30.00

2
Доставка и монтаж на pvc тръби за фасонни 
части - 50%
 ф 110 м.л. 7.00
 ф   50 м.л. 15.00

3
Доставка и монтаж на ревизионен отвор 
pvcф110 бр. 3.00

4
Доставка и монтаж на ревизионен отвор 
pvcф50 бр. 7.00

5
Доставка и монтаж на тоалетни мивки среден 
формат бр. 12.00

6
Доставка и монтаж на сифони за тоалетни 
мивки бр. 12.00

7
Доставка и монтаж на клозети моноблок със 
задно оттичане бр. 4.00

8
Доставка и монтаж на подови сифони  ф 50 
със стран.оттичане бр. 7.00

9
Доставка и монтаж на линеен отводнител 
10/6/140 бр. 2.00

10 Доставка и монтаж - вакуумна клапа ф110 бр. 2.00

11
Привързване на нова канализация ф110 към 
съществуваща и затваряне на отвори в плоча бр. 4.00

12
Привързване на нова канализация ф50 към 
съществуваща и затваряне на отвори в плоча бр. 14.00

13
Доставка и монтаж п.пр ф20 за отвеждане на 
конденз м.л. 20.00

14 Доставка и монтаж на S-сифон бр. 6.00

15
Хидравлично изпитване на цялата 
канализация м.л. 34.00

Вериклани канализационни клонове
1 Доставка и монтаж на pvc тръби:

 ф 110 м.л. 4.50
 ф   50 м.л. 13.00

Демонтажни работи
1 Демонтаж на ВКК ф 100-каменин м.л. 4.50
2 Демонтаж на ВКК ф 50 м.л. 13.00
3 Демонтаж тоалетно седало с казанче бр. 2.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СБАЛО ЕАД , СОФИЯ

ОБЕКТ: Промяна на предназначение на помещения за Клиника по 
Медицинска  онкология към СБАЛО ЕАД, София”

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА



4 Демонтаж тоалетни мивки бр. 5.00

5 Извозване на строителни отпадъци до депо м3 6.00

Всичко:
Непредвидени 15% 
Всичко с непредвидените :
ДДС 20%: 
Всичко общо: 

Съставил:



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СБАЛО ЕАД , СОФИЯ

№ Вид на СМР Ед.
м.

Коли- 
чество

І. Захранващи линии

1 Доставка и полагане на кабел СВТ 
3х1,5мм² м. 800

2 Доставка и полагане на кабел СВТ 
2х1,0мм² м. 30

3 Доставка и полагане на кабел СВТ 
3х2,5мм² м. 450

4 Доставка и полагане на кабел СВТ 
3х4,0мм² м. 350

5 Доставка и полагане на кабел СВТ 
3х6,0мм² м. 40

6 Доставка и монтаж на ел.табло Т 1 по 
схема бр. 1

7
Демонтаж на силови кабели и 
комутация на ел. модули на 
съществуващото ел  табло Т1

бр. 1

8 Доставка и монтаж на ел.табло Т 2 по 
схема бр. 1

9
Демонтаж на силови кабели и 
комутация на ел. модули на 

  б  Т2
бр. 1

10 Направа на изкопни канали в тухлена 
стена 50/25 мм м. 20

11 Пробиване на отвори в стена 250 мм, ф 
60 мм бр. 10

12 Доставка и монтаж на заземителен 
проводник жълтозелен 10мм м. 50

13 Доставка и монтаж на заземителен 
проводник жълто зелен 6.0мм м. 30

14 Доставка и монтаж на конзолни кутии бр. 100

15 Доставка на гофрирни тръби ф16мм м. 850

16 Доставка на гофрирни тръби ф19мм м. 450

17 Доставка на гофрирни тръби ф29мм м. 400

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Промяна на предназначение на помещения за 
Клиника по Медицинска  онкология към СБАЛО ЕАД, София”



ІІ. Осветителна инсталация

1
Доставка и монтаж на луминисцентно 
осветително тяло 1х18W, ІР-20, монтаж 
на стена 

бр. 5

2
Доставка и монтаж на луминисцентно 
осветително тяло 2х18W, ІР-20, монтаж 
на стена 

бр. 2

3 Доставка и монтаж на бактерицидна 
лампа 1х30W, за монтаж в окачен таван бр. 2

4
Доставка и монтаж на осветително 
тяло тип "Луна" (КЛЛ-ТС-Д) 50W, IP-54, 
за монтаж в окачен таван

бр. 19

5
Доставка и монтаж на осветително 
тяло тип "Луна" (КЛЛ-ТС-Д) 2х26W, за 
монтаж в окачен таван

бр. 62

6 Доставка и монтаж на декоративен 
стенен аплик с ЛНЖ лампа 60W

бр. 3

7
Доставка и монтаж на евакуационно 
осветително тяло с пиктограма 1х8W с 
вградена акумулаторна батерия за един 
час  за монтаж в окачен таван

бр. 6

8
Доставка и монтаж на евакуационно 
осветително тяло с пиктограма 1х8W с 
вградена акумулаторна батерия за един 

    

бр. 21

9 Доставка и монтаж на обикновен ел. 
ключ бр. 20

10 Доставка и монтаж на сериен ел. ключ бр. 8

11 Доставка и монтаж на девиаторен ел. 
ключ бр. 2

12 Доставка и монтаж на звънчев ел. 
бутон за входна врата бр. 1

ІІІ. Силова инсталация

1

Доставка и монтаж на единичен 
болничен панел модулна конструкция с 
доза DIN стандарт за кислород-
1000/270/70 мм, 3бр. монофазни 
контакти, луминисцентно осветително 
тяло 1х18W/220V с ключ, монтаж на 
бутон за болнична повиквателна 

бр.

13

2
Доставка и монтаж на монофазен 
едногнездов контакт монтаж на стена  
Н=100 см  от готов под

бр.
6

3
Доставка и монтаж на монофазен 
противовлажен едногнездов контакт ІР-
54  монтаж на стена на Н=100 см от 

бр.
5

4
Доставка и монтаж на монофазен 
двугнездов контакт монтаж на стена на 
Н=100 см  от готов под

бр.
26



5
Доставка и монтаж на стенeн модул тип 
"Legrand " с един обикновен контакт и 
един RJ45-екранирана

бр.
9

6
Доставка и монтаж на стенен модул тип 
"Legrand " с 3бр. обикновени контакти 
и 2 бр  RJ-45 

бр. 1

7
Доставка и монтаж на стенен модул тип 
"   " с 3бр. обикновени контакти и 3 бр. 
RJ-45 ( 2бр неекранирана+1бр  

бр. 4

8 Доставка и мантаж на перфорирана 
кабелна скара 300/60mm м. 48

9 Доставка и мантаж на перфорирана 
кабелна скара 100/40mm м. 4

10 Направа на изкупни канали в тухлена 
стена 250/40 мм м. 5

ІV. Болнична повиквателна система

1
Доставка и монтаж на сестрински пулт 
с клавиатура, дисплей и функционални бр. 1

2 Доставка и монтаж на захранващ модул бр. 1

3 Доставка и монтаж на бутон за легло за 
повикване със светлинен индикатор бр. 18

4 Доставка и монтаж на бутон "ресет" със 
светлинен индикатор бр. 18

5 Доставка и монтаж на лампа - стая със 
светлинен индикатор бр. 6

6
Доставка и полагане на кабел FTP 
4x2x0,5мм2 м. 360

7 Доставка и полагане на ПВЦ канал 
60/40мм м. 30

8 Доставка и полагане на ПВЦ канал 
25/16мм м. 25

9 Доставка и полагане на ПВЦ канал 
16/16мм м. 10

10 Доставка и полагане на гофрирана 
тръба 16,0мм м. 360

V. Контрол на достъпа

1 Доставка и монтаж на четец за контрол 
на достъпа на входна врата бр. 1

2 Доставка и монтаж на ел. магнитен 
насрещник на входна врата бр. 1

3 Доставка и полагане на кабел FTP cat. 
5е

м. 20

4
Доставка и полагане на кабел ШВПЛ 
2х0,75 мм2 м. 20



5 Доставка и полагане на гофрирана 
тръба 16,0мм м. 40

6 Доставка и полагане на ПВЦ канал 
25/16мм м. 40

7
Контролер за контрол на достъп – МЕ-
24 (съвместим с наличните) с UPS 
устройство-800W  

бр. 1

VI. LAN мрежи

1 Доставка и монтаж на розетка RJ45 
екранирана бр. 12

2 Доставка и монтаж на розетка RJ45 
неекранирана бр. 9

3 Доставка и полагане на кабел UTP cat. 
5е м. 350

4 Доставка и полагане на кабел FTP cat. 
5е м. 250

5 Доставка и полагане на кабел 
жълтозелен 16мм м. 10

6 Доставка и полагане на гофрирана 
тръба 16,0мм м. 420

7 Доставка и полагане на ПВЦ канал 
25/16мм м. 40

8 Доставка и полагане на оптичен кабел 
Single Mode 8 влакна за LAN шкаф м. 50

9

Доставка и монтаж на Комуникационен 
шкаф – 1 бр. с размер 18U, W:600; H:900; 
D:500,3 /три/ броя 24 портов 
екраниран пач панел,1 /един/ брой 24 
портов не екраниран пач панел,1 

    

бр. 1

10
Доставка и монтаж на IP камери/2МР за 
видеонаблюдение за входна врата и 
коридор монтаж на стена

бр. 3

11
Доставка и монтаж на IP камери/2МР за 
видеонаблюдение за коридор монтаж 
на окачен таван

бр. 2

12
Доставка и монтаж на Wi-FiI - 2 /два/ 
броя безжични рутери AT-TQ4600 в 
коридора монтаж на окачен таван

бр. 2

13 Пробиване на отвори в стена 500 мм, ф 
200 мм бр. 5

14 Доставка и полагане на перфорирана 
кабелна скара 100/40мм м. 27

15 Доставка и полагане на перфорирана 
кабелна скара 300/60мм м. 15

Всичко:



Непредвидени 15% 
Всичко с непредвидените :
ДДС 20%: 
Всичко общо: 

Съставил :



№ Вид строително-монтажни работи Мярка Колич
ество

1 Доставка и монтаж на димно-
оптичен датчик 601Р бр. 14

2

Доставка и монтаж на 
температурен датчик с отчитане 
нарастване на температурата 601Н-
Р

бр. 1

3 Доставка и монтаж на основа на 
датчик бр. 15

4 Доставка и монтаж на ръчен бутон бр. 2

5 Доставка и монтаж на вътрешна 
сирена бр. 1

6 Доставка и монтаж на надвратен 
светлинен индикатор бр. 12

7
Доставка и полагане на 
трудногорим пожароизвестителен 
кабел-червен, 2х0,5мм² 

м. 850

8 Доставка и полагане на ПВЦ канал 
20х20мм м. 100

9 Доставка и полагане на гофрирана 
тръба 16,0мм м. 850

10 Пробиване на отвори в стена 250 
мм, ф 200 мм бр. 10

Всичко:
Непредвидени 15% 
Всичко с непредвидените :
ДДС 20%: 
Всичко общо: 

ЧАСТ: Пожароизвестяване - Електро

 КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СБАЛО ЕАД , СОФИЯ
ОБЕКТ: Промяна на предназначение на помещения за 



ВТОРИ ЕТАЖ
ЧАСТ: Медицински газове 

№ Вид на СМР Ед.
м.

Коли- 
чество

1.
Eтажно газоразпределително табло, 
комплект със сигнално табло -комплексна 
доставка бр 1

2.

Доставка и монтаж  на панелен шлиц за 
монтаж на медицински газове комплект с 
дози за кислород, с контролно 
измервателна апаратура и филтър

бр 8

3. Също, но ротаметър с овлажнител бр 8
4. Също, но шлаух силиконен бр 8
5. Също, но щек-куплунг за кислород бр 8

6. Също, но скоба за монтаж на носеща шина бр 8

7. Доставка и открит монтаж на медна тръба
– L= 4м.л. - Ф12х1 бр 6

8. Доставка и открит монтаж на медна тръба
– L= 4м.л.- Ф15х1 бр 5

9. Доставка и открит монтаж на медни
колена - 90º - /м-ж/ 12мм бр 3

10. Доставка и открит монтаж на медни
колена - 90º - /м-ж/ 15мм бр 4

11.
Доставка и открит монтаж на медни 
тройници - /м-м-м/ 12/12/12мм бр 3

12.
Доставка и открит монтаж на медни 
тройници - /м-м-м/ 12/12/15мм бр 1

13.
Доставка и открит монтаж на медни 
тройници - /м-м-м/ 15/12/15мм бр 3

12.
Единична скоба с гумено уплътнение за 
укрепване на тръби бр 25

13.
Твърд припой S5 L-Ag5P, 2х2мм, 1кг, 
ROTHENBERGER бр 3

14.
Флюс за твърд припой LP5, 160гр.,  
ROTHENBERGER бр 2

15.
Продухване на медицинската газова 
система бр 1

16. Изпробване на плътност бр 1
17. Наладка и настройка на съоръженията бр 1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СБАЛО ЕАД , СОФИЯ

ОБЕКТ: Промяна на предназначение на помещения за Клиника 
по Медицинска  онкология към СБАЛО ЕАД, София”

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА



18. 72 часова проба на инсталацията бр 1

Всичко:
Непредвидени 15% 
Всичко с непредвидените :
ДДС 20%: 
Всичко общо: 

Съставил:
                                                        /инж. Т. Николова/



ВТОРИ ЕТАЖ

№ НАИМОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
 ПО ЧАСТИ 

ОБЩА 
СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС

1 ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА #REF!
2 ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ #REF!
3 ЧАСТ: ОВК #REF!
6 ЧАСТ: ЕЛЕКТРО #REF!
4 ЧАСТ: ВОДОПРОВОД #REF!
5 ЧАСТ: КАНАЛИЗАЦИЯ #REF!
8 ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТВЯВАНЕ #REF!
9 ЧАСТ: МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ #REF!

ВСИЧКО #REF!
ДДС 20%: #REF!
ВСИЧКО ОБЩО: #REF!

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

                                    Възложител:
..........................................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СБАЛО ЕАД , СОФИЯ
ОБЕКТ: Промяна на предназначение на помещения за Клиника по Медицин   
онкология към СБАЛО ЕАД, София”
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