
№ Видове  СМР Ед.м к-во Ед.ц. Ст-ст

А - Блок № 4 - вътрешни работи
1 Монтаж на алуминиеви врати м2 3.20
2 Шпакловка с готова смес при ремонти м2 162.69

3
Боядисване на нови шпакл.стени и тавани с бял 
латекс трикратно

m2 162.69

4
Боядисване на нови шпакл.стени и тавани с цветен  
латекс трикратно

m2 112.69

5 Изстъргване на постна боя от стени м2 162.69
6 Изстъргване на постна боя от тавани м2 112.69
7 Грундиране върху мазилка м2 162.69
8 Редене на ламелен паркет м2 45.58
9 Монтаж на PVC первази при ремонти м 44.00

10 Разваляне на облицовка от фаянс. Плочки на лепило м2 32.04

11
Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 
600/100/250 мм на обикновена фуга

м2 6.20

12 Облицовка с гранитогрес с лепило - фуга 2 мм м2 12.65
13 Окачен таван с минер. пана модул 600/600 м2 5.55
14 Облицовка на стени с гипсокар. на дюбели - рем. м2 52.04
15 Облицовка от врач. камък по цокли и страници М2 1.00
16 Фаянсова облиц.с лепило по стени на фуга 2 мм м2 32.04
17 Саморазливен под с епоксидна смола m2 6.80
18 Грундиране на подове при ремонти m2 6.80
19 Пердашена цим.з-зка  - 4 см при ремонти м² 6.80
20 Облицовка с гранитогрес с лепило - фуга 2 мм м2 6.80
21 Разбиване на неарм. бет. настилки с ръчен чук м2 6.80

22
Сваляне на стара вътр.мазилка, със събиране на 
отпадъците

m2 162.69

23
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м 
хоризонтално или 2м вертикално

м3 22.00

24
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване 
на бетонни отпадъци с колички

мЗ 22.00

25 Изработка и м-ж ст. Решетки за прозорци kg 266.00

26 Минизиране на стоманени повърхности m2 38.00

I - В и К

1
Вътрешна водопроводна инсталация от полипр.тръби 
Ф 20 - студ.вода

m 22.40

2
Вътрешна водопроводна инсталация от полипр.тръби 
ф 25 - студена вода

m 26.70

3
Вътрешна водопр. Инсталация от полипроп. Тръби ф 
32 - студ.вода

m 51.60

4
Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от 
полиетиленова пяна 9 mm - за Ф 20 (1/2")

m 22.40

5
Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от 
изолационна лента 3 mm - за ф 20 (1/2")

m 26.70

6
Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от 
полиетиленова пяна 9 mm - за ф 25 (3/4")

m 51.60

7 Пробиване отвори до  40/40 в зид 1 тухла бр. 38.00

9 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2" m 22.40

10 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 3/4" m 26.70

11 Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1" m 51.60

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

Извършване на СМР дейности в СО-4,сектор В, клон Русе - два броя стаи, стълбища и 
коридори



12 Д-ж батерия за кухн.мивки, тоалетни мивки и подобни бр 10.00

13 Смесител на  батерия за мивка - стенна бр 4.00
14 Укрепители за водопроводни инсталации 6p. 16.00
15 Сифони подови чугунени с месингФ 50 бр. 2.00
16 Тоалетна мивка среден формат бр 2.00

17 Тоалетна седалка полупорц.бяла с PVC казанче бр 2.00

18
Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен 
чук

м2 12.00

19
Изхвърляне строителни отпадъци до 3м 
хоризонтално или 2м вертикално

м3 16.00

20
Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване 
на бетонни отпадъци с колички

мЗ 16.00

II - ОВК - ОБЩИ, АБОНАТНА СТАНЦИЯ

1
Доставка и монтаж отоплително тяло за баня 
400х1400 мм

бр. 2.00

2
Доставка и монтаж  на панелен радиатор тип VN-
22K/500-1800

бр. 2.00

3 Радиаторни обезвъздушители секретен 1/2" бр. 86.00
III - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

1 Монтаж на пендел, аплик или плафониера бр. 6.00
2 Монтаж на луминесцентно освет. тяло на стена бр. 2.00

3 М-ж на ключове и контакти за обикн.скрита и-ция бр. 16.00

4 М-ж на кутия разкл. Кръгла за скрита инсталация 6p. 8.00

5 Излаз открит до 6 m с кабелопод. Проводник бр. 4.00
6 Излаз открит до 10 m c кабелопод. Проводник бр. 2.00
7 Д-ка и м-ж кабел свт 3х1.5+1.5 мм2 м 8.00
8 Д-ка и м-ж кабел свт 3х2.5+1.5 мм2 м 12.00

Общо Блок 4 0.00
ДДС 20 % 0.00
ВСИЧКО 0.00

 УПРАВИТЕЛ:………………………


