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Обект: 
Осигуряване на достъпна среда в ТБА

Възложител:
ТЕАТЪР БЪЛГАРСКА АРМИЯ

Участник:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ ВИД РАБОТА

Част МАТЕРИАЛИ 

1 2 3 4 5 6 7=4x6

ЧАСТ МАШИННА
І. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1 бр 1.00

2 Демонтаж на съществуващи етажни врати бр 5.00
ІІ. НОВИ СМР

3 бр 1.00

4 бр 1.00

5 бр 6.00

6 бр 1.00

7 бр 1.00

8 бр 1.00

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА
І. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

9 м2 2.64

10 м3 1.05

11 Демонтаж върешни дървени врати бр 2.00

Еди 
ница 
мярка

Коли 
чество

Единична 
цена

Единична 
цена на 

материала

 Обща 
стойност на 
материала

Демонтаж на съществуваща асансьорна уредба 
комплект, вкл. кабина

Доставка на асансьорна уредба 5 спирки, 4 лица и 
400 кг, с размери 1100 х 1000 х 2000 mm,  
кабинна врата с размери 800 х 2000 mm, 
трипанелна, окомплестовка, повдигателен 
механизъм, носещи въжета, ел. захранване, табло 
за управление, по спецификация, вкл. тестване и 
пускане в експлоатация
Монтаж на асансьорна уредба 5 спирки, 4 лица, 
400 кг
Доставка и монтаж на етажни врати с размери 
800 х 2000 mm, трипанелни телескопични, инокс 
Доставка на стълбищна платформа за хора с 
увреждания - съгласно спецификация
Монтаж на стълбищна платформа за хора с 
увреждания
Изработка и монтаж на метална подвижна 
наклонена рампа с размери 1600 мм х 900 мм-по 
детайл

Разваляне тухлена зидария 12 см на 
вароциментов разтвор
Очукване на издадени части от тухлена зидария 
за уширяване врати асансьор



12 Демонтаж фаянсова облицовка по стени м2 8.20

13 м2 1.96

ІІ. НОВИ СМР
14 Зидария с газобетонни блокчета с деб.125 мм м2 2.50

15 бр 1.00

16 Шпакловка с теракол по газобетонна стена м2 4.48

17 м2 12.00

18 м2 12.00

19 Шпакловка върху нова мазилка около врати м2 14.24
20 Полагане грунд за латекс м2 14.24

21 м2 2.24

22 м2 12.00

23 м² 9.00

24 Доставка и монтаж на PVC ръбохранители м 42.00
25 Изкърпване циментова замазка по под м2 2.52

26 м2 2.24

27 м2 1.86

28 м2 2.16

29 Доставка и монтаж интериорна врата м2 2.48

30 бр 1.00

ЧАСТ ВиК
І. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

31 Демонтаж тоалетна чиния бр. 1.00
32 Демонтаж смесителна батерия бр. 1.00
33 Демонтаж умивалник, вкл. сифон бр. 1.00

34 м 1.50

35 м 5.00

36 м 2.50

ІІ. НОВИ СМР

37 м 1.00

38 м 5.00

39 м 2.50

Демонтаж подова настилка теракотни плочки на 
лепило

Доставка и полагане на щурц над врата  до 1 500 
мм

Изкърпване на вароциментова мазилка по 
тухлена стена за облицовка с фаянс
Изкърпване на мазилка около врати с ширина до 
0.2 м

Боядисване с бял варов латекс двукратно при 
ремонти 
Боядисване с цветен латекс двукратно при 
ремонти 
Доставка и полагане на стенна облицовка с 
керамични плочи 20Х30 см

Доставка и полагане на настилна от гранитогрес 
на лепило
Доставка и монтаж плътна врата от студен 
алуминиев профил 90/210
Доставка и монтаж остъклена врата от студен 
алуминиев профил 90/240

Доставка и монтаж на ръкохватка подвижна за 
хора с увреждания 

Демонтаж съществуващ вътрешен водопровод от 
поцинковани тръби ф1/2"
Демонтаж съществуващи вертикални 
канализационни тръби ф110
Демонтаж съществуващи хоризонтални 
канализационни тръби ф50

Доставка и монтаж на РР водопроводни тръби в 
сгради Ф20 мм за студена вода
Доставка и монтаж на РVС канализационна тръба 
Ф110 мм 
Доставка и монтаж на РVС канализационна тръба 
Ф50 мм 



40 бр 1.00

41 бр 1.00

42 Доставка и монтаж на подов рогов сифон бр 1.00

43 бр 1.00

44 м3 8.00

45 м3 8.00

Непредвидени разходи - 10% от общата стойност:

Обща стойност:
ДДС:

Обща стойност с ДДС:

Процент на ст-та на м-лите: #NAME?

УЧАСТНИК:
(име, подпис и печат)

Доставка и монтаж на умивалник порцеланов 
малък формат 
Доставка и монтаж на смесителна батерия с 
вграден нагревател

Доставка и монтаж моноблок за хора с 
увреждания
Събиране и пренасяне на строителни отпадъци  в 
чували от 6 етажна сграда, ръчно
Натоварване ръчно, извозване и разтоварване на 
отпадъци на депо на 25 км
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