
О Б Р А ЗЕ Ц  № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и 
шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГСПОДА,

След запознаване с изискванията от обявата за обществена поръчка на стойност по 
чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата 
на ДГ № 191 „Приказка без край“, находища се на ул. „Васил Друмев“ № 34“

От „Билд Инженеринг 77“ ЕООД

(наименование на участника) 
представлявано от Милена Георгиева Георгиева

(трите имена)
в качеството си на Управител на „Билд Инженеринг 77“ ЕООД

(длъжност или друго качество) (наименование на участника)
с БУЛСТАТ/ЕИК 200487072, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по 
вписванията
със седалище и адрес на управление: гр. София 1836, бул.“Вл.Вазов“ № 90, вх.А, ап.4

1. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Строителство:

1 Цена за изпълнение на СМР на “Ремонт на 
покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ 
№ 191 „Приказка без край“, находяща се на 
ул. „Васил Друмев“ без ДДС

58 507.42 лв.
/ петдесет и осем хиляди 
петстотин и седем лева и 

42 стотинки/лева

2 10 % за непредвидени видове работи без ДДС
Забележка: 10% от цената по т. 1.

5 850.74 лв.
/пет хиляди осемстотин и 

петдесет лева и 74 
стинки/ лева

3 Цена за изпълнение на СМР, в това число 
10% за непредвидени видове работи, без ДДС
(т.1 + т.2)

64 358.16 лв.
/шестдесет и четири 

хиляди триста петдесет и 
осем лева и 16 стотинки/ 

лева
4 Цена за изпълнение на СМР, в това число 

10% за непредвидени видове работи, с ДДС

(тЛ + т.2+ т.З)

77 229.79 лв.
1 1? йг-Ач»/ седемдесет 1и седем

хиляди двеста двадесет и
девет лева/и 79 стотинки/

; q  |лева ‘
----------- WsiA----/ Jf ei

Подписите са заличени 
на основание Чл. 5 от 
Регламент (ЕС) 
2016/679



Предлаганата от нас Цена за изпълнение на поръчката на “Ремонт на покрив и 
ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 „Приказка без край“, находища се на ул. 
„Васил Друмев“ е в размер на 64 358.16 лв. (словом: шестдесет и четири хиляди 
триста петдесет и осем лева и 16 стотинки ) без ДДС  или 77 229.79 лв. (словом: 
седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и девет лева и 79 стотинки) с ДДС.

2. Елементи на ценообразуване:
- часова ставка 5.40 лв./час

- допълнителни разходи върху труда 100 %

допълнителни разходи върху механизацията 30 %

- доставно-складови разходи 8 %

- печалба 10 %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като 
посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на 
договора за възлагане на обществена поръчка.

5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер 
на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.

6. При условие, че комисията установи, че е налице разминаване между посочените от 
нас единични цени по количеството и общата предложена цена, приемаме да бъдем 
отстранени от по-нататъшно участие в процедурата.

7. При условие, че комисията установи несъответствие между цените посочени на 
хартиен и на магнитен носител, приемаме за коректни да се считат цените посочени на 
хартиен носител.

*3абележка: Количествено-стойностна сметка се представя на хартиен и на 
електронен носител, във формат EXCEL или еквивалент. При липса на представен/и на 
хартиен носител "Предлагани ценови параметри" или на част/и от тях, участникът 
ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. При разминаване на 
стойностите, посочени на хартиен и на електронен носител, за достоверни ще се 
приемат тези, посочени на хартиен носител. Информацията, посочена на електронен 
носител служи само и единствено за проверка на извършените калкулации и няма да се 
приема като волеизявление на участника, освен в случаите, когато същата е 
представена по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Приложения: Количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител (xls. 
формат).  — /

Дата: 02.05.2019 г.
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Приложение № 2
РАЙОН "ОБОРИЩЕ" СО
ОБЕКТ: Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 "Приказка без край" - гр. София, ул. "Васил Друмев" № 34

ПРЕДВАРИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ Наименование на видовете СМР
Ед.
м.

Коли
чество

Ед. цена, 
лв.

Обща 
стойност, лв.

1 Демонтаж на водосточни тръби м 58.00 1.60 92.80
2 Демонтаж на водосборни казанчета бр. 7.00 4.20 29.40
3 Демонтаж на улуци м 137.60 1.95 268.32
4 Демонтаж на ламаринени обшивки m 2 93.00 3.30 306.90
5 Демонтаж на съществуваща хидроизолация м 470.00 5.10 2 397.00
6 Ремонт, укрепване на комини, измазване и изграждане на шапки бр. 1.00 350.00 350.00
7 Ремонт на вентилационни душници бр. 11.00 22.30 245.30

8 Почистване, обработка с ръждопреобразувател, грундиране и боядисване с блажна боя на метални елементи m 2 78.00 19.40 1 513.20

9 Демонтаж на неизползваем метален разширителен съд и гръбиа инсталация на покрив, в т.ч. пренасяне, 
натоварване и извозване на отпадъците

бр. 1.00 1420.00 1 420.00

10 Ремонт на покривна капандура бр. 2.00 150.00 300.00
11 Ремонт на шахта на асансьор за храна - на ниво покрив и подпокривно пространство бр. 1.00 430.00 430.00
12 Ремонт и подмяна на мълниезащитна инсталация надве части на сградата и топлата връзка между тях бр. 1.00 10320.00 10 320.00

13 Почистване и подготовка на покривните повърхности за полагане на хидроизолация, вкл. обезпрашаване и 
грундиране

m 2 470.00 7.60 3 572.00

14 Доставка и полагане на хидроизолация двупластова с посипка на повърхностния пласт, минимум 4 кг/кв.м., 
на газопламъчно залепване

m 2 470.00 28.20 13 254.00

15 Направа на ламаринени обшивки - покрив, комин, капандури, шахта m 2 148.00 17.60 2 604.80
16 Доставка и монтаж улуци от поцинкована ламарина м 138.00 19.50 2 691.00
17 Доставка и монтаж на закрепващи скоби за улуците бр. 151.00 3.30 498.30
18 Доставка и монтаж на водосборни казанчета бр. 7.00 18.50 129.50
19 Доставка и монтаж на водосточни тръби м 58.00 17.30 1 003.40
20 Подаране и изкърпване на изравнителна замазка по покривни повърхности m 2 470.00 9.20 4 324.00
2VПдобЙйайе^на отвори в стени и тавани бр. 8.00 5.40 43.20
Ф Дретавка и 1мрнтаж\на спирателни кранове и съпътстващи връзки и елементи бр. 6.00 25.60 153.60

вътрешна водобрЬдбдна инсталация П-П тръби за студена вода до ф 32 м 52.00 14.25 741.00
(*24/ Вътрещна водопрО^ЬДна инсталация I II I тръби за топла вода до ф 32 м 50.00 16.20 810.00
Щ вК-^ешн^санаа^^аццонна инсталация ф 50 с фасонни части м 21.00 15.30 321.30
*26 jHqpeiHHa ^над^Зационна инсталация ф 110 с фасонни части м 12.00 18.40 220.80
27 на топлоизолация на тръби м 20.00 5.20 104.00

— 1?еЖ^с'В въз&ановяване на покривни и стенни корнизи m 2 18.00 55.30 995.40

Подписът е заличен на основание Чл. 
5 от Регламент (ЕС) 2016/679



29 Направа на улеи в стени и подове м 33.00 5.80 191.40
30 Мазилка по стени и тавани m2 42.00 16.80 705.60
31 Шпакловка по стени и тавани m2 162.00 10.60 1 717.20
32 Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани m2 162.00 6.50 1 053.00
33 Изкърпване на мазилка по външни стени m2 38.00 20.40 775.20
34 Шпакловка по външни стени m2 52.00 12.20 634.40
35 Боядисване с фасадна боя m2 96.00 14.20 1 363.20
36 Изпитвания и проби инсталации бР. 2.00 120.00 240.00
37 Автовишка мсм 4.00 250.00 1 000.00
38 Обезопасяване с временни ограждения към улица и двор м 138.00 2.10 289.80
39 Покриване на мебели с полиетиленово фолио m2 500.00 0.50 250.00
40 Събиране, пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци m3 22.00 52.20 1 148.40

Общо: 58 507.42
Непредвидени работи - 10 % 5 850.74

Общо: 64 358.16
ДДС 20 % 12 871.63

ОБЩО: 77 229.79
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