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подписа е заличен на основание Общия регламент  
за защитата на личните данни 

УТВЪРЖДАВАМ: …..………........…………… 
                   АРХ. РУМЕН РУСЕВ 

               ВрИД КМЕТ НА СО–РАЙОН МЛАДОСТ
     

 
П Р О Т О К О Л 

 
отразяващ работата на Комисията, определена със Заповед №РМЛ19-РД92-11/02.05.2019 г. с 

цел да разгледа, сравни и анализира индикативните ценови предложения, постъпили в резултат на 
проведени съобразно изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП пазарни консултации 

 
 

Днес, 02.05.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на 
Район Младост, в гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 1, се проведе заседание на 
Комисията, назначена със Заповед № РМЛ19-РД92-11/02.05.2019 г. на Възложителя, имаща 
за задача да разгледа, сравни и анализира индикативните ценови предложения, постъпили в 
резултат на проведените, съобразно изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП пазарни 
консултации за определяне на прогнозната стойност на предстоящата за възлагане 
обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и строително-ремонтни 
работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район 
Младост, Столична община“, по пет обособени позиции: Обособена позиция №1: 
„Укрепителни и ремонтно-възстановителни работи на сградата на 131во СУ „Акад. 
Климент А. Тимирязев“, находяща се в УПИ I - за училище, кв. 8, м. „Южна градска 
територия 2ра част“ по плана на гр. София“; Обособена позиция №2: „Подмяна на 
отоплителната инсталация на 82ро ОУ „Васил Априлов“, находящо се в УПИ ХХIII - за 
училище, кв. 46, квартал „Горубляне“, Район Младост“; Обособена позиция №3: „Ремонт 
на покрива, отводняване и ремонт на тротоара около сградата на ДГ №17 „Мечо Пух”, 
находяща се в УПИ-ІІ, кв. 15, м. „Южна градска територия - 2ра част”, ж.к. „Младост 
1“, Район Младост, гр. София“; Обособена позиция №4: „Ремонт на покрива на сградата 
на 10то СУ „Теодор Траянов“, находящо се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Методи Андонов“ № 
1“ и Обособена позиция №5: „Частичен ремонт на покрива на сградата на 189та ДГ „Сто 
усмивки“, находяща се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Сто усмивки“ № 4, до бл. 67“. 

 
Комисията, определена с горецитираната Заповед на Възложителя заседава в следния 

състав: 
 
Председател:  Снежана Вълкадинова – Заместник-кмет на Район Младост – СО. 
 
Членове:     
1. Кристина Гергинова – Началник отдел „АИПО“ в администрацията на Район 

Младост; 

2. Албена Цанова – Началник отдел „ФСДЧР“ в администрацията на Район Младост; 

3. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист; 

4. Ваня Дилкова – Главен счетоводител на Район Младост – СО. 
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Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 
провежданото от нея заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни 
решения, няма основания за определяне и встъпване на резервни членове. 

 

Председателят на Комисията откри заседанието в 14:00 часа, след което оповести на 
членовете на Комисията съдържанието на предоставения му от деловодството на Район 
Младост - СО входящ регистър, с цел запознаване с имената (фирмените наименования) на 
лицата, депозирали индикативни ценови предложения, в отговор на отправената от 
Възложителя покана във връзка с провежданите пазарни консултации. 

Видно от данните и информацията, отразени във входящия регистър, в рамките на 
обявения краен срок – 17:00 ч. на 25.04.2019 г., индикативни ценови предложения са 
подадени от следните лица, изброени по реда на постъпване на предложенията им, а 
именно:  

1. „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. 
„Васил Левски“ №14, партер. 

Дружеството е подало индикативни ценови предложения и за петте обособени 
позиции на предстоящата за обявяване обществена поръчка. Същите са подадени в 14:31 
часа на 25.04.2019 г. посредством използване на куриерска служба. 

Предложението е заведено в деловодната система на Район Младост - СО с вх. № 
РМЛ19-ТД26-814 от 25.04.2019 г. 

 
2. ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“, със седалище и адрес на управление в гр. 

София, район „Кремиковци“, ж.к. „Враждебна“, ул. „Четвърта“ №3а.  

Предложението е подадено в 14:32 часа на 25.04.2019 г., като съобразно изписването 
върху външния плик, Дружеството е подало индикативни ценови предложения за всяка 
една от петте обособени позиции, определянето на чиято прогнозна стойност е предмет на 
провежданите пазарни консултации. 

Същото е заведено в деловодната система на Район Младост - СО с вх. № РМЛ19-
ТД26-815 от 25.04.2019 г. 

 

След извършване на описаните действия и направени уточнения, относно редовността 
на предложенията, а именно:  

(1) всички са представени в срок, 

(2) по указания в поканата за представяне на индикативни ценови предложения начин, 

(3) попълнени са по одобрените от Възложителя образци – Приложение №2 и 
Приложение №2.1., без внасяне на недопустими промени и/или допълнения, 

Комисията пристъпи към работа и прегледа получените индикативни ценови 
предложения, в резултат от което установи следното: 

 

I. Предлаганите от отделните Участници общи индикативни стойности за изпълнение 
на дейностите, предвидени като предмет на предстоящето възлагане по обществената 
поръчка са следните: 

 

1.  Предлаганата от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД обща индикативна стойност за 
изпълнението на дейностите, включени в цялостния обхват на обществената поръчка е в 
размер на 503 296,48 лв. (петстотин и три хиляди двеста деветдесет и шест лева и 
четиридесет и осем стотинки), без вкл. ДДС, или 603 955,78 лв. (шестстотин и три 
хиляди деветстотин петдесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки), с вкл. ДДС  

 
2.  Предлаганата от ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ обща индикативна стойност 

за изпълнението на дейностите, включени в цялостния обхват на обществената поръчка е 
в размер на 511 299,37 лв. (петстотин и единадесет хиляди двеста деветдесет и девет 
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лева и тридесет и седем стотинки), без вкл. ДДС, или 613 559,24 лв. (шестстотин и 
тринадесет хиляди петстотин петдесет и девет лева и двадесет и четири стотинки), с 
вкл. ДДС. 

 
Конкретните общи индикативни стойности за изпълнението на дейностите, включени 

в цялостния обхват на обществената поръчка са формирани от Участниците като сбор от 
оферираните от тях стойности по пет обособени позиции на обществената поръчка, които 
имат следното стойностно изражение: 

 

II. По обособена позиция №1: „Укрепителни и ремонтно-възстановителни 
работи на сградата на 131во СУ „Акад. Климент А. Тимирязев“, находяща се в УПИ I - 
за училище, кв. 8, м. „Южна градска територия 2ра част“ по плана на гр. София“ 

 
1. Предлаганата от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД обща индикативна стойност за 

изпълнението на дейностите, включени в обхвата на предстоящата за възлагане 
обществена поръчка, по обособена позиция №1 е в размер на: 

- 225 003,08 лв. (двеста двадесет и пет хиляди три лева и осем стотинки), без вкл. 
ДДС, или 270 003,70 лв. (двеста  и седемдесет хиляди три лева и седемдесет стотинки), с 
вкл. ДДС, в което число и 5% (пет на сто) непредвидени разходи и формирана по следния 
начин: 

 

№ Вид дейност Мярка Количество Ед. цена в лв. 
Стойност в 

лв. 

I. Укрепване на конструктивни елементи 

1. 
Доставка и монтаж на скеле за 
извършване на ремонтно-
възстановителни работи по фасади 

м2 3600 5,60 20 160,00 

2. 
Саниране и ремонт на вертикални 
пукнатини между напречни и 
надлъжни шайби 

м 444 6,85 3 041,40 

3. 
Саниране на оголена армиировка по 
шайби, фасадни панели и закладни 
части по фасадите 

м2 122 5,45 664,90 

4. Саниране на фугите между 
фасадните панели  

м 200 18,22 3 644,00 

5. 
Саниране и ремонт на връзки на 
фасадни панели със стоманени 
колони - блок Д 

бр. 12 48,60 583,20 

6. Ремонт на деформационните фуги 
между блоковете 

м 54 38,30 2 068,20 

7. Ремонт на външни стъпала при 
блок В м2 22 52,40 1 152,80 

8. 
Ремонт и укрепване на тухлена 
зидария на борда на входна козирка 
– блок В 

м2 36 38,60 1 389,60 

9. Частичен ремонт на покрив м2 2290 27,57 63 135,30 
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10. Укрепване на отвор във външна ст. 
бетонна стена – блок Б кг. 300 5,20 1 560,00 

II. Строително-монтажни работи вътре в сградите  

11. Саниране на пукнатини във външни 
сутеренни стени 

м 297 6,85 2 034,45 

12. Ремонт на сутеренни стени с влага 
и мухъл – блок В и Д м2 446 8,40 3 746,40 

13. Ремонт на пукнатини при щурцове 
и греди в коридорите 

м 90 6,85 616,50 

14. Ремонт на пукнатини при тавани в 
коридори и при стълбища 

м 300 6,85 2 055,00 

15. Ремонт на деформационните фуги 
между блоковете 

м 60 38,30 2 298,00 

16. Усилване на връзката между ст. к. 
и греди на кота +3,22 - блок Д 

бр. 10 48,60 486,00 

III. Ремонтно-възстановителни работи по отводняването  

17. 
Почистване на същ. канализация, 
ревизионни, дъждоприемни шахти и 
английски дворове 

гл. с. 1 2 850,00 2 850,00 

18. Изпълнение на навеси над английски 
дворове 

м 65,0 65,35 4 247,75 

19. 
Изкоп на горния слой почва, вкл. 
натоварване, транспортиране, 
разтоварване на депо и оформяне 

м3 69,0 14,55 1 003,95 

20. Изпълнение на армирана циментова 
замазка със средна дебелина 8 см 

м3 73,6 16,70 1 229,12 

21. 
Изпълнение на двуслойна мазана 
хидроизолация върху арм. 
циментова замазка 

м2 920,0 27,30 25 116,00 

22. Изпълнение на мембранна 
хидроизолация по цокъл 

м2 667,5 10,95 7 309,13 

23. Доставка и полагане на 
едрозърнест пясък с дебелина 5 см 

м3 45,5 38,20 1 738,10 

24. Доставка и полагане на тротоарни 
бетонови плочи 40/40/5 м2 920,0 23,38 21 509,60 

25. Доставка и полагане на 
бетоновбордюр 18/35/50 

м 460,0 22,15 10 189,00 

26. Облицовка на цокъл с височина 100 
см м2 445,0 68,45 30 460,25 

 

2. Предлаганата от ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ обща индикативна стойност 
за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на предстоящата за възлагане 
обществена поръчка по тази обособена позиция с горепосочения предмет, е в размер на: 

- 229 667,39 лв. (двеста двадесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и седем 
лева и тридесет и девет стотинки), без вкл. ДДС, или 275 600,87 лв. (двеста седемдесет 
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и пет хиляди шестстотин лева и осемдесет и седем стотинки), с вкл. ДДС, в което число 
и 5% (пет на сто) непредвидени разходи и формирана по следния начин: 

 

№ Вид дейност Мярка Количество Ед. цена в лв. 
Стойност в 

лв. 

I. Укрепване на конструктивни елементи 

1. 
Доставка и монтаж на скеле за 
извършване на ремонтно-
възстановителни работи по фасади 

м2 3600 5,62 20 232,00 

2. 
Саниране и ремонт на вертикални 
пукнатини между напречни и 
надлъжни шайби 

м 444 6,90 3 063,60 

3. 
Саниране на оголена армиировка по 
шайби, фасадни панели и закладни 
части по фасадите 

м2 122 5,55 677,10 

4. Саниране на фугите между 
фасадните панели  м 200 18,30 3 660,00 

5. 
Саниране и ремонт на връзки на 
фасадни панели със стоманени 
колони - блок Д 

бр. 12 52,30 627,60 

6. Ремонт на деформационните фуги 
между блоковете 

м 54 38,80 2 095,20 

7. Ремонт на външни стъпала при 
блок В 

м2 22 52,75 1 160,50 

8. 
Ремонт и укрепване на тухлена 
зидария на борда на входна козирка 
– блок В 

м2 36 39,20 1 411,20 

9. Частичен ремонт на покрив м2 2290 28,80 65 952,00 

10. Укрепване на отвор във външна ст. 
бетонна стена – блок Б 

кг. 300 5,25 1 575,00 

II. Строително-монтажни работи вътре в сградите  

11. Саниране на пукнатини във външни 
сутеренни стени м 297 6,90 2 049,30 

12. Ремонт на сутеренни стени с влага 
и мухъл – блок В и Д 

м2 446 8,50 3 791,00 

13. Ремонт на пукнатини при щурцове 
и греди в коридорите 

м 90 6,90 621,00 

14. Ремонт на пукнатини при тавани в 
коридори и при стълбища м 300 6,90 2 070,00 

15. Ремонт на деформационните фуги 
между блоковете 

м 60 38,80 2 328,00 

16. Усилване на връзката между ст. к. 
и греди на кота +3,22 - блок Д бр. 10 50,20 502,00 



6 
 

III. Ремонтно-възстановителни работи по отводняването  

17. 
Почистване на същ. канализация, 
ревизионни, дъждоприемни шахти и 
английски дворове 

гл. с. 1 2 885,00 2 885,00 

18. Изпълнение на навеси над английски 
дворове 

м 65,0 65,85 4 280,25 

19. 
Изкоп на горния слой почва, вкл. 
натоварване, транспортиране, 
разтоварване на депо и оформяне 

м3 69,0 14,62 1 008,78 

20. Изпълнение на армирана циментова 
замазка със средна дебелина 8 см 

м3 73,6 16,90 1 243,84 

21. 
Изпълнение на двуслойна мазана 
хидроизолация върху арм. 
циментова замазка 

м2 920,0 27,70 25 484,00 

22. Изпълнение на мембранна 
хидроизолация по цокъл 

м2 667,5 11,15 7 442,63 

23. Доставка и полагане на 
едрозърнест пясък с дебелина 5 см 

м3 45,5 38,70 1 760,85 

24. Доставка и полагане на тротоарни 
бетонови плочи 40/40/5 м2 920,0 23,60 21 712,00 

25. Доставка и полагане на 
бетоновбордюр 18/35/50 

м 460,0 22,40 10 304,00 

26. Облицовка на цокъл с височина 100 
см м2 445,0 69,20 30 794,00 

В резултат от извършения от нея обстоен анализ на получените въз основа на 
проведените пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП индикативни ценови предложения 
за определяне прогнозната стойност на обособена позиция №1: „Укрепителни и ремонтно-
възстановителни работи на сградата на 131во СУ „Акад. Климент А. Тимирязев“, 
находяща се в УПИ I - за училище, кв. 8, м. „Южна градска територия 2ра част“ по плана 
на гр. София“ на подлежащата на обявяване обществена поръчка и имайки предвид всички 
фактори, влияещи на ценообразуването в областта на строителството, Комисията прие, че 
направеното от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД индикативно ценово предложение, макар и по-
ниско от двете, е реалистично и отговарящо на пазарната среда. 

По мнение на Комисията, предложените единични цени, конкретно посочени по-горе 
са съобразени със сложната структура на пазара и двете му основни променливи – 
търсенето и предлагането, чиито изменения са определящи за пазарното равновесие, в 
който контекст, настоящият помощен орган ги намира за равновесни. 

Според Комисията, методът на ценообразуване е съобразен с равнището на 
конкуренция и се състои във възприемане на установените текущи конкурентни цени. 
Единичните цени, формиращи общата стойност на индикативното ценово предложение на  
„Капитол груп“ ЕООД отговарят на изискванията на Възложителя по отношение на 
качествените параметри на предстоящите на изпълнение строителни интервенции и в пълна 
степен удовлетворяват целта му за постигане на максимално ефективен резултат. 

Нещо повече, видно от направеното дословно транспониране съдържанието на 
индикативните ценови предложения (остойностените Количествени сметки), предлаганата 
от този Участник крайна обща стойност за изпълнение на дейностите от предмета на тази 
обособена позиция е незначително по-ниска от тази, предложена от конкурентния му 
Участник, което обстоятелство е допълнителен аргумент, обосноваващ извода на 
Комисията за достоверността, обективността и реалистичността на предложението, 
направено от „Капитол груп“ ЕООД. 
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Въз основа на така направените от нея изводи, Комисията предлага на 
Възложителя да приеме като максимална допустима стойност на подлежащата на 
възлагане обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №1, имаща за 
предмет „Укрепителни и ремонтно-възстановителни работи на сградата на 131во СУ 
„Акад. Климент А. Тимирязев“, находяща се в УПИ I - за училище, кв. 8, м. „Южна 
градска територия 2ра част“ по плана на гр. София“ индикативна цена за дейностите, 
включени в обхвата на възлагане, в размер на 225 003 лв. (двеста двадесет и пет хиляди 
и три лева), без включен ДДС, или 270 003,60 лв. (двеста и седемдесет хиляди три лева 
и шестдесет стотинки), с вкл. ДДС, в което число и 5% (пет на сто) непредвидени 
разходи. 

 
******************************************************************************* 

 

III. По обособена позиция №2: „Подмяна на отоплителната инсталация на 82ро 
ОУ „Васил Априлов“, находящо се в УПИ ХХIII - за училище, кв. 46, квартал 
„Горубляне“, Район Младост“ 

 
1. Предлаганата от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД обща индикативна стойност за 

изпълнението на дейностите, включени в обхвата на предстоящата за възлагане 
обществена поръчка, по обособена позиция №2 е в размер на: 

- 138 333,93 лв. (сто тридесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и 
деветдесет и три стотинки), без вкл. ДДС, или 166 000,72 лв. (сто шестдесет и шест 
хиляди лева и седемдесет и две стотинки), с вкл. ДДС, в което число и 5% (пет на сто) 
непредвидени разходи и формирана по следния начин: 

 

№ Вид дейност Мярка Количество Ед. цена в лв. 
Стойност в 

лв. 

1. 
Доставка и монтаж на подов 
мембранен разширителен съд с 
обем 200л. и налягане 6bar. 

бр. 2 854,40 1 708,80 

2. 

Доставка и монтаж на стоманен 
водоразпределителен колектор, 
топлоизолиран с размер Ø219х7, 
L=1360 с термометър и 
манометър, с 2 щуца DN 80,1 щуц 
DN 50, 1 щуц DN32,2 щуца на DN25 
и 1 щуц DN 25 за източване със 
спирателен кран. 

бр. 1 4 550,00 4 550,00 

3. 

Доставка и монтаж на 
водоразпределителен колектор, 
топлоизолиран с размер Ø219х7, L-
1200мм, топлоизолиран с 
термометър и манометър,с2 
щуцера DN80,1 щуц DN50,1 щуц 
DN32 и 2 щуц на DN25 и 1 щуц 
DN25 за източване със спирателен 
кран. 

бр. 1 3 920,00 3 920,00 

4. 

Доставка и монтаж на табло за 
управление с датчик за външна 
температура, следене на 
температурата на три точки, 
управление на три помпи и 
трипътен мотор винтил. 

бр. 1 1 648,50 1 648,50 
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5. 

Доставка и монтаж на 
инверторнна помпа с дебит 5,5м3; 
Н-4,50мН20; присъединителни 
елементи /фланци, аншлуси, 
еластични връзки/ 

бр. 1 2 758,95 2 758,95 

6. 

Доставка и монтаж на инверторна 
циркулационна помпа с дебит 
1,7м3/n; Н-4,00мН20; 
присъединителни елементи 
/фланци, аншлуси и еластични 
връзки/ 

бр. 1 2 208,00 2 208,00 

7. 

Доставка и монтаж на 
циркулационна помпа с дебит 
1,3м3/h; Н-4,00мН20; 
присъединителни елементи 
/фланци, аншлуси и еластични 
връзки/ 

бр. 1 1 916,00 1 916,00 

8. 

Доставка и монтаж на инверторна 
помпа с дебит 0,90м3/h; Н-
4,50мН20; присъединителни 
елементи /фланци, аншлуси, 
еластични връзки/ 

бр. 1 1 703,80 1 703,80 

9. 

Доставка и монтаж на 
автоматична система за допълване 
вкл. манометър, 3бр. сф. кран 1", 
филтър 1" 

бр. 1 1 343,60 1 343,60 

10. Доставка и монтаж на предпазен 
вентил до температура 100 0 С 

бр. 2 288,60 577,20 

11. Доставка и монтаж на предпазен 
вентил по налягане 3,5 bar бр. 2 212,50 425,00 

12. Доставка и монтаж на кран за 
източване 1" на колектори 

бр. 2 31,85 63,70 

13. Доставка и монтаж на воден 
филтър DN 80 

бр. 2 199,20 398,40 

14. Доставка и монтаж на възвратен 
вентил DN 80 бр. 2 276,30 552,60 

15. Доставка и монтаж на спирателен 
вентил DN 80 

бр. 12 176,15 2 113,80 

16. Доставка и монтаж на воден 
филтър DN 50 бр. 1 145,80 145,80 

17. Доставка и монтаж на възвратен 
вентил DN 50 

бр. 1 172,90 172,90 

18. Доставка и монтаж на спирателен 
вентил DN 50 

бр. 5 134,00 670,00 

19. Доставка и монтаж воден филтър 
DN 32 

бр. 1 102,60 102,60 

20. Доставка и монтаж на възвратен 
вентил DN 32 бр. 1 74,20 74,20 
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21. Доставка и монтаж спирателен 
вентил DN 32 бр. 5 72,60 363,00 

22. Доставка и монтаж воден филтър 
DN 25 

бр. 2 82,70 165,40 

23. Доставка и монтаж на възвратен 
вентил DN 25 бр. 2 47,60 95,20 

24. Доставка и монтаж на спирателен 
вентил DN 25 

бр. 10 42,80 428,00 

25. Доставка и монтаж на трипътен 
вентил с моторна задвижка DN 65 

бр. 2 475,00 950,00 

26. Доставка и монтаж на манометър бр. 8 30,80 246,40 

27. Доставка и монтаж на 
термометър 

бр. 8 30,80 246,40 

28. Доставка и монтаж на 
автоматичен обезвъздушител 1/2 бр. 12 23,10 277,20 

Радиатори 

29. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1-350 с 20 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя, секретен 
вентил, радиаторен вентил с термо 
глава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 1 495,50 495,50 

30. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 - 350 с 25 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя, секретен 
вентил, радиаторен вентил с термо 
глава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 1 474,80 474,80 

31. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 - 350 с 4 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптери и стойки за 
монтаж на стена 

бр. 7 220,60 1 544,20 

32. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 – 500 с 5 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена. 

бр. 3 240,00 720,00 

33. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 6 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена. 

бр. 3 257,00 771,00 
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34. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 7 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 3 274,60 823,80 

35. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 8 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два брая; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 2 292,10 584,20 

36. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 10 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два брая; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 5 327,20 1 636,00 

37. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 11 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 4 344,70 1 378,80 

38. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 12 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 4 389,60 1 558,40 

39. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 13 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 12 379,60 4 555,20 

40. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 14 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 17 397,30 6 754,10 

41. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 15 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 21 424,40 8 912,40 
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42. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 16 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 10 432,40 4 324,00 

43. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 18 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 18 467,50 8 415,00 

44. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 25 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 2 590,20 1 180,40 

45. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 700 с 16 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 2 448,90 897,80 

46. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 700 с 20 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 5 523,30 2 616,50 

47. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 1200 с 5 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 4 510,85 2 043,40 

48. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 1200 с 7 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 2 654,50 1 309,00 

49. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 1200 с 9 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 1 798,00 798,00 

Тръби и арматура 
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50. Доставка и монтаж на 
автоматичен обезвъздушител 1/2 бр. 12 23,40 280,80 

51. Доставка и монтаж на спирателен 
кран с изтакане DN20 

бр. 4 23,90 95,60 

52. Доставка и монтаж на спирателен 
кран с изтакане DN15 бр. 8 21,10 168,80 

53. Доставка и монтаж на баланс 
вентил DN15 

бр. 5 19,11 95,55 

54. Доставка и монтаж на баланс 
вентил DN20 

бр. 10 27,60 276,00 

55. 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф15х1,2, 
комплект с прес фитинги и 
топлоизолация от микропореста 
гума 1,2 см. 

м 630 17,10 10 773,00 

56. 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф18х1,2, 
комплект с прес фитинги и 
топлоизолация от микропореста 
гума 1,2 см. 

м 150 18,40 2 760,00 

57. 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф22х1,5, 
комплект с прес фитинги и 
топлоизолация от микропореста 
гума 1,2 см. 

м 240 20,50 4 920,00 

58. 
Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф28х1,5, 
комплект с прес фитинги. 

м 230 22,40 5 152,00 

59. 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф35х1,5, 
комплект с прес фитинги и 
топлоизолация от микропореста 
гума 1,2 см. 

м 150 25,90 3 885,00 

60. 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф42х1,5, 
комплект с прес фитинги и 
топлоизолация от микропореста 
гума 1,2см. 

м 60 28,80 1 728,00 

61. 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф54х1,5, 
комплект с прес фитинги и 
топлоизолация от микропореста 
гума 1,2см. 

м 40 33,07 1 322,80 

Вентилация 

62. 
Доставка и монтаж на осов 
вентилатор ф250 за дебит 500м3/h 
напор Pa Nel=150W/220V 

к-т 1 1 798,00 1 798,00 

 
63. 

 

Доставка и монтаж на осов 
вентилатор ф300 за дебит 
1000м3/h напор Pa Nel=250W/220V 

к-т 1 2 315,00 2 315,00 

Други 
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64. 
Пробиване, окантване и запълване 
на нов отвор в плоча за тръбна 
разводка с размер 100х150мм 

бр. 70 6,40 448,00 

 
65. 

 

Запълване и измазване на 
съществуващ отвор в плоча бр. 70 2,88 201,60 

66. 
Демонтаж на съществуваща 
отоплителна инсталация - тръбна 
разводка със среден диаметър 1" 

м 1500 2,10 3 150,00 

67. 
Демонтаж на съществуваща 
отоплителна инсталация - 
радиатори и арматура 

бр. 120 12,30 1 476,00 

68. 
Изнасяне на строителни отпадъци 
до временно депо на строителна 
площадка 

бр. 1 1 500,00 1 500,00 

69. 

Почистване /измитане, измиване/ 
на зоната след приключване на 
демонтажната и монтажна 
работа. 

бр. 1 800,00 800,00 

70. Студена проба на инсталация бр. 1 240,00 240,00 

71. Топла проба на инсталация  бр. 1 240,00 240,00 

72. Профилактика на котелна 
централа 

бр. 1 5 800,00 5 800,00 

73. Доставка и полагане на СВТ 6х4 
мм2 м 50 8,45 422,50 

74. Доставка и полагане на метална 
гофрирана тръба 

м 50 5,60 280,00 

 
2. Предлаганата от ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ обща индикативна стойност 

за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на предстоящата за възлагане 
обществена поръчка по тази обособена позиция с горепосочения предмет, е в размер на: 

- 139 615,43 лв. (сто тридесет и девет хиляди шестстотин и петнадесет лева и 
четиридесет и три стотинки), без вкл. ДДС, или 167 538,52 лв. (сто шестдесет и седем 
хиляди петстотин тридесет и осем лева и петдесет и две стотинки), с вкл. ДДС, в което 
число и 5% (пет на сто) непредвидени разходи и формирана по следния начин: 

 

№ Вид дейност Мярка Количество Ед. цена в лв. 
Стойност в 

лв. 

1. 
Доставка и монтаж на подов 
мембранен разширителен съд с 
обем 200л. и налягане 6bar. 

бр. 2 862,60 1 725,20 

2. 

Доставка и монтаж на стоманен 
водоразпределителен колектор, 
топлоизолиран с размер Ø219х7, 
L=1360 с термометър и 
манометър, с 2 щуца DN 80,1 щуц 
DN 50, 1 щуц DN32,2 щуца на DN25 
и 1 щуц DN 25 за източване със 
спирателен кран. 

бр. 1 4 582,30 4 582,30 
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3. 

Доставка и монтаж на 
водоразпределителен колектор, 
топлоизолиран с размер Ø219х7, L-
1200мм, топлоизолиран с 
термометър и манометър,с2 
щуцера DN80,1 щуц DN50,1 щуц 
DN32 и 2 щуц на DN25 и 1 щуц 
DN25 за източване със спирателен 
кран. 

бр. 1 3 948,60 3 948,60 

4. 

Доставка и монтаж на табло за 
управление с датчик за външна 
температура, следене на 
температурата на три точки, 
управление на три помпи и 
трипътен мотор винтил. 

бр. 1 1 658,00 1 658,00 

5. 

Доставка и монтаж на 
инверторнна помпа с дебит 5,5м3; 
Н-4,50мН20; присъединителни 
елементи /фланци, аншлуси, 
еластични връзки/ 

бр. 1 2 773,00 2 773,00 

6. 

Доставка и монтаж на инверторна 
циркулационна помпа с дебит 
1,7м3/n; Н-4,00мН20; 
присъединителни елементи 
/фланци, аншлуси и еластични 
връзки/ 

бр. 1 2 235,00 2 235,00 

7. 

Доставка и монтаж на 
циркулационна помпа с дебит 
1,3м3/h; Н-4,00мН20; 
присъединителни елементи 
/фланци, аншлуси и еластични 
връзки/ 

бр. 1 1 937,00 1 937,00 

8. 

Доставка и монтаж на инверторна 
помпа с дебит 0,90м3/h; Н-
4,50мН20; присъединителни 
елементи /фланци, аншлуси, 
еластични връзки/ 

бр. 1 1 725,00 1 725,00 

9. 

Доставка и монтаж на 
автоматична система за допълване 
вкл. манометър, 3бр. сф. кран 1", 
филтър 1" 

бр. 1 1 356,00 1 356,00 

10. Доставка и монтаж на предпазен 
вентил до температура 100 0 С бр. 2 291,30 582,60 

11. Доставка и монтаж на предпазен 
вентил по налягане 3,5 bar 

бр. 2 214,00 428,00 

12. Доставка и монтаж на кран за 
източване 1" на колектори 

бр. 2 31,95 63,90 

13. Доставка и монтаж на воден 
филтър DN 80 

бр. 2 201,40 402,80 

14. Доставка и монтаж на възвратен 
вентил DN 80 

бр. 2 279,30 558,60 

15. Доставка и монтаж на спирателен 
вентил DN 80 бр. 12 178,00 2 136,00 



15 
 

16. Доставка и монтаж на воден 
филтър DN 50 бр. 1 147,90 147,90 

17. Доставка и монтаж на възвратен 
вентил DN 50 

бр. 1 174,20 174,20 

18. Доставка и монтаж на спирателен 
вентил DN 50 бр. 5 135,20 676,00 

19. Доставка и монтаж воден филтър 
DN 32 

бр. 1 103,80 103,80 

20. Доставка и монтаж на възвратен 
вентил DN 32 

бр. 1 75,00 75,00 

21. Доставка и монтаж спирателен 
вентил DN 32 бр. 5 72,70 363,50 

22. Доставка и монтаж воден филтър 
DN 25 

бр. 2 83,45 166,90 

23. Доставка и монтаж на възвратен 
вентил DN 25 бр. 2 48,00 96,00 

24. Доставка и монтаж на спирателен 
вентил DN 25 

бр. 10 43,20 432,00 

25. Доставка и монтаж на трипътен 
вентил с моторна задвижка DN 65 

бр. 2 478,80 957,60 

26. Доставка и монтаж на манометър бр. 8 31,10 248,80 

27. Доставка и монтаж на 
термометър 

бр. 8 31,10 248,80 

28. Доставка и монтаж на 
автоматичен обезвъздушител 1/2 бр. 12 23,30 279,60 

Радиатори 

29. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1-350 с 20 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя, секретен 
вентил, радиаторен вентил с термо 
глава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 1 501,00 501,00 

30. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 - 350 с 25 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя, секретен 
вентил, радиаторен вентил с термо 
глава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 1 480,00 480,00 

31. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 - 350 с 4 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптери и стойки за 
монтаж на стена 

бр. 7 223,00 1 561,00 
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32. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 – 500 с 5 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена. 

бр. 3 242,60 727,80 

33. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 6 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена. 

бр. 3 259,80 779,40 

34. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 7 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 3 277,60 832,80 

35. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 8 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два брая; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 2 295,30 590,60 

36. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 10 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два брая; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 5 330,80 1 654,00 

37. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 11 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 4 348,00 1 392,00 

38. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 12 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 4 393,80 1 575,20 

39. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 13 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 12 383,50 4 602,00 
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40. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 14 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 17 401,60 6 827,20 

41. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 15 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 21 425,30 8 931,30 

42. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 16 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 10 435,60 4 356,00 

43. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 18 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 18 472,00 8 496,00 

44. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 500 с 25 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 2 596,60 1 193,20 

45. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 700 с 16 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 2 453,30 906,60 

46. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 700 с 20 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 5 529,00 2 645,00 

47. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 1200 с 5 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 4 516,40 2 065,60 
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48. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 1200 с 7 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 2 661,70 1 323,40 

49. 

Доставка и монтаж на алуминиев 
радиатор тип А1 1200 с 9 глидера, 
включително ръчен обезвъздушител, 
тапа, щепсел два броя; секретен 
вентил; радиаторен вентил с 
термоглава; адаптори и стойка за 
монтаж на стена 

бр. 1 806,70 806,70 

Тръби и арматура 

50. Доставка и монтаж на 
автоматичен обезвъздушител 1/2 бр. 12 23,60 283,20 

51. Доставка и монтаж на спирателен 
кран с изтакане DN20 

бр. 4 24,12 96,48 

52. Доставка и монтаж на спирателен 
кран с изтакане DN15 бр. 8 21,30 170,40 

53. Доставка и монтаж на баланс 
вентил DN15 

бр. 5 19,32 96,60 

54. Доставка и монтаж на баланс 
вентил DN20 бр. 10 27,75 277,50 

55. 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф15х1,2, 
комплект с прес фитинги и 
топлоизолация от микропореста 
гума 1,2 см. 

м 630 17,30 10 899,00 

56. 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф18х1,2, 
комплект с прес фитинги и 
топлоизолация от микропореста 
гума 1,2 см. 

м 150 18,55 2 782,50 

57. 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф22х1,5, 
комплект с прес фитинги и 
топлоизолация от микропореста 
гума 1,2 см. 

м 240 20,70 4 968,00 

58. 
Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф28х1,5, 
комплект с прес фитинги. 

м 230 22,62 5 202,60 

59. 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф35х1,5, 
комплект с прес фитинги и 
топлоизолация от микропореста 
гума 1,2 см. 

м 150 26,18 3 927,00 

60. 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф42х1,5, 
комплект с прес фитинги и 
топлоизолация от микропореста 
гума 1,2см. 

м 60 29,05 1 743,00 
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61. 

Доставка и монтаж на 
поцинкована тръба Ф54х1,5, 
комплект с прес фитинги и 
топлоизолация от микропореста 
гума 1,2см. 

м 40 33,42 1 336,80 

Вентилация 

62. 
Доставка и монтаж на осов 
вентилатор ф250 за дебит 500м3/h 
напор Pa Nel=150W/220V 

к-т 1 1 815,00 1 815,00 

 
63. 

 

Доставка и монтаж на осов 
вентилатор ф300 за дебит 
1000м3/h напор Pa Nel=250W/220V 

к-т 1 2 340,00 2 340,00 

Други 

64. 
Пробиване, окантване и запълване 
на нов отвор в плоча за тръбна 
разводка с размер 100х150мм 

бр. 70 6,47 452,90 

 
65. 

 

Запълване и измазване на 
съществуващ отвор в плоча 

бр. 70 2,91 203,70 

66. 
Демонтаж на съществуваща 
отоплителна инсталация - тръбна 
разводка със среден диаметър 1" 

м 1500 2,12 3 180,00 

67. 
Демонтаж на съществуваща 
отоплителна инсталация - 
радиатори и арматура 

бр. 120 12,45 1 494,00 

68. 
Изнасяне на строителни отпадъци 
до временно депо на строителна 
площадка 

бр. 1 1 515,00 1 515,00 

69. 

Почистване /измитане, измиване/ 
на зоната след приключване на 
демонтажната и монтажна 
работа. 

бр. 1 805,80 805,80 

70. Студена проба на инсталация бр. 1 242,60 242,60 

71. Топла проба на инсталация  бр. 1 242,60 242,60 

72. Профилактика на котелна 
централа бр. 1 5 855,00 5 855,00 

73. Доставка и полагане на СВТ 6х4 
мм2 

м 50 8,52 426,00 

74. Доставка и полагане на метална 
гофрирана тръба м 50 5,65 282,50 

 

В резултат от извършения от нея обстоен анализ на получените въз основа на 
проведените пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП индикативни ценови предложения 
за определяне прогнозната стойност на обособена позиция №2: „Подмяна на 
отоплителната инсталация на 82ро ОУ „Васил Априлов“, находящо се в УПИ ХХIII - за 
училище, кв. 46, квартал „Горубляне“, Район Младост“ на подлежащата на обявяване 
обществена поръчка и имайки предвид всички фактори, влияещи на ценообразуването в 
областта на строителството, Комисията прие, че направеното от „КАПИТОЛ ГРУП“ 
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ЕООД индикативно ценово предложение, макар и по-ниско от двете, е реалистично и 
отговарящо на пазарната среда. 

По мнение на Комисията, предложените единични цени, конкретно посочени по-горе 
са съобразени със сложната структура на пазара и двете му основни променливи – 
търсенето и предлагането, чиито изменения са определящи за пазарното равновесие, в 
който контекст, настоящият помощен орган ги намира за равновесни. 

Според Комисията, методът на ценообразуване е съобразен с равнището на 
конкуренция и се състои във възприемане на установените текущи конкурентни цени. 
Единичните цени, формиращи общата стойност на индикативното ценово предложение на  
„Капитол груп“ ЕООД отговарят на изискванията на Възложителя по отношение на 
качествените параметри на предстоящите на изпълнение строителни интервенции и в пълна 
степен удовлетворяват целта му за постигане на максимално ефективен резултат. 

Нещо повече, видно от направеното дословно транспониране съдържанието на 
индикативните ценови предложения (остойностените Количествени сметки), предлаганата 
от този Участник крайна обща стойност за изпълнение на дейностите от предмета на тази 
обособена позиция е незначително по-ниска от тази, предложена от конкурентния му 
Участник, което обстоятелство е допълнителен аргумент, обосноваващ извода на 
Комисията за достоверността, обективността и реалистичността на предложението, 
направено от „Капитол груп“ ЕООД. 

 

Въз основа на така направените от нея изводи, Комисията предлага на 
Възложителя да приеме като максимална допустима стойност на подлежащата на 
възлагане обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №2, имаща за 
предмет „Подмяна на отоплителната инсталация на 82ро ОУ „Васил Априлов“, 
находящо се в УПИ ХХIII - за училище, кв. 46, квартал „Горубляне“, Район Младост“ 
индикативна цена за дейностите, включени в обхвата на възлагане, в размер на 138 334 
лв. (сто тридесет и осем хиляди триста тридесет и четири лева), без включен ДДС, 
или 166 000,80 лв. (сто шестдесет и шест хиляди лева и осемдесет стотинки), с вкл. 
ДДС, в което число и 5% (пет на сто) непредвидени разходи. 

 
******************************************************************************* 

 

IV. По обособена позиция №3: „Ремонт на покрива, отводняване и ремонт на 
тротоара около сградата на ДГ №17 „Мечо Пух”, находяща се в УПИ-ІІ, кв. 15, м. 
„Южна градска територия - 2ра част”, ж.к. „Младост 1“, Район Младост, гр. София“ 

 
1. Предлаганата от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД обща индикативна стойност за 

изпълнението на дейностите, включени в обхвата на предстоящата за възлагане 
обществена поръчка, по обособена позиция №3 е в размер на: 

- 80 000,53 лв. (осемдесет хиляди лева и петдесет и три стотинки), без вкл. ДДС, 
или 96 000,63 лв. (деветдесет и шест хиляди лева и шестдесет и три стотинки), с вкл. 
ДДС, в което число и 5% (пет на сто) непредвидени разходи и формирана по следния начин: 

 

№ Вид дейност Мярка Количество Ед. цена в лв. 
Стойност в 

лв. 

1. Разбиване на армиран бетон м3 4,36 108,00 470,88 

2. Натоварване на строителни 
отпадъци машинно м3 4,36 6,30 27,47 
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3. Превоз строителни отпадъци м3 4,36 18,80 81,97 

4. Изкоп земни почви машинно м3 74,90 6,20 464,38 

5. Превоз земни почви м3 74,90 7,50 561,75 

6. Подравняване и уплътняване на 
земно легло по шаблон м2 241,44 8,20 1 979,81 

7. 
Направа на градински бордюри, 
включително доставка на 
материалите 

м 108,00 18,80 2 030,40 

8. Доставка и направа основа от 
трошен камък  фракция 0-100 м3 50,45 42,30 2 134,04 

9. Направа на настилка от "уни" 
паваж 

м2 421,44 31,40 13 233,22 

10. Доставка и полагане на пясък за 
подложка и засипка м3 4,52 38,20 172,66 

11. Доставка и полагане на бетон за 
подложка и замонолитване 

м3 9,70 132,60 1 286,22 

12. Доставка и монтаж ПВЦ тръба 
Ф110 м 14,30 16,40 234,52 

13. Доставка и монтаж ПВЦ тръба 
Ф200 м 21,80 23,30 507,94 

14. Доставка и монтаж РШ РР Ф400 с 
капак Д250 бр. 1,00 2 320,00 2 320,00 

15. Доставка и монтаж на бетонов 
улей с размери 40/12/100 

бр. 100,00 101,78 10 178,00 

16. Доставка и монтаж на попийни 
полета бр. 10,00 226,40 2 264,00 

17. Доставка и полагане на геотекстил м2 20,00 3,65 73,00 

Други 

18. 
Грундиране и полагане на 
хидроизолация 

м2 1 654,24 1,62 2 679,87 
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19. 
Полагане на първи пласт без 
посипка армиран SBS мембрана 
4,5/м2 

м2 1 654,24 10,00 16 542,40 

20. 
Полагане на втори пласт с посипка 
армиран SBS мембрана 4,5/м2  м2 1 654,24 11,00 18 196,64 

21. Облицовка с бандажна лента м 417,67 1,80 751,81 

 
2. Предлаганата от ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ обща индикативна стойност 

за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на предстоящата за възлагане 
обществена поръчка по тази обособена позиция с горепосочения предмет, е в размер на: 

- 81 057,20 лв. (осемдесет и една хиляди петдесет и седем лева и двадесет 
стотинки), без вкл. ДДС, или 97 268,64 лв. (деветдесет и седем хиляди двеста шестдесет 
и осем лева и шестдесет и четири стотинки), с вкл. ДДС, в което число и 5% (пет на сто) 
непредвидени разходи и формирана по следния начин: 

 

№ Вид дейност Мярка Количество Ед. цена в лв. 
Стойност в 

лв. 

1. Разбиване на армиран бетон м3 4,36 

109,30 

476,55 

2. Натоварване на строителни 
отпадъци машинно м3 4,36 

6,80 

29,65 

3. Превоз строителни отпадъци м3 4,36 

19,03 

82,97 

4. Изкоп земни почви машинно м3 74,90 6,27 469,62 

5. Превоз земни почви м3 74,90 8,59 643,39 

6. Подравняване и уплътняване на 
земно легло по шаблон м2 241,44 8,30 2 003,95 

7. 
Направа на градински бордюри, 
включително доставка на 
материалите 

м 108,00 18,90 2 041,20 

8. Доставка и направа основа от 
трошен камък  фракция 0-100 м3 50,45 42,55 2 146,65 

9. Направа на настилка от "уни" 
паваж 

м2 421,44 31,62 13 325,93 

10. Доставка и полагане на пясък за 
подложка и засипка м3 4,52 38,70 174,92 
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11. Доставка и полагане на бетон за 
подложка и замонолитване 

м3 9,70 136,20 1 321,14 

12. Доставка и монтаж ПВЦ тръба 
Ф110 м 14,30 16,52 236,24 

13. Доставка и монтаж ПВЦ тръба 
Ф200 

м 21,80 23,41 510,34 

14. Доставка и монтаж РШ РР Ф400 с 
капак Д250 бр. 1,00 2 338,00 2 338,00 

15. Доставка и монтаж на бетонов 
улей с размери 40/12/100 

бр. 100,00 102,60 10 260,00 

16. Доставка и монтаж на попийни 
полета бр. 10,00 228,60 2 286,00 

17. Доставка и полагане на геотекстил м2 20,00 3,60 72,00 

Други 

18. 
Грундиране и полагане на 
хидроизолация 

м2 1 654,24 1,65 2 729,50 

19. 
Полагане на първи пласт без 
посипка армиран SBS мембрана 
4,5/м2 

м2 1 654,24 10,18 16 840,16 

20. 
Полагане на втори пласт с посипка 
армиран SBS мембрана 4,5/м2  м2 1 654,24 11,15 18 444,78 

21. Облицовка с бандажна лента м 417,67 1,83 764,34 

 
В резултат от извършения от нея обстоен анализ на получените въз основа на 

проведените пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП индикативни ценови предложения 
за определяне прогнозната стойност на обособена позиция №3: „Ремонт на покрива, 
отводняване и ремонт на тротоара около сградата на ДГ №17 „Мечо Пух”, находяща се в 
УПИ-ІІ, кв. 15, м. „Южна градска територия - 2ра част”, ж.к. „Младост 1“, Район 
Младост, гр. София“ на подлежащата на обявяване обществена поръчка и имайки предвид 
всички фактори, влияещи на ценообразуването в областта на строителството, Комисията 
прие, че направеното от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД индикативно ценово предложение, 
макар и по-ниско от двете, е реалистично и отговарящо на пазарната среда. 

По мнение на Комисията, предложените единични цени, конкретно посочени по-горе 
са съобразени със сложната структура на пазара и двете му основни променливи – 
търсенето и предлагането, чиито изменения са определящи за пазарното равновесие, в 
който контекст, настоящият помощен орган ги намира за равновесни. 

Според Комисията, методът на ценообразуване е съобразен с равнището на 
конкуренция и се състои във възприемане на установените текущи конкурентни цени. 
Единичните цени, формиращи общата стойност на индикативното ценово предложение на  
„Капитол груп“ ЕООД отговарят на изискванията на Възложителя по отношение на 
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качествените параметри на предстоящите на изпълнение строителни интервенции и в пълна 
степен удовлетворяват целта му за постигане на максимално ефективен резултат. 

Нещо повече, видно от направеното дословно транспониране съдържанието на 
индикативните ценови предложения (остойностените Количествени сметки), предлаганата 
от този Участник крайна обща стойност за изпълнение на дейностите от предмета на тази 
обособена позиция е незначително по-ниска от тази, предложена от конкурентния му 
Участник, което обстоятелство е допълнителен аргумент, обосноваващ извода на 
Комисията за достоверността, обективността и реалистичността на предложението, 
направено от „Капитол груп“ ЕООД. 

 

Въз основа на така направените от нея изводи, Комисията предлага на 
Възложителя да приеме като максимална допустима стойност на подлежащата на 
възлагане обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №3, имаща за 
предмет „Ремонт на покрива, отводняване и ремонт на тротоара около сградата на 
ДГ №17 „Мечо Пух”, находяща се в УПИ-ІІ, кв. 15, м. „Южна градска територия - 2ра 
част”, ж.к. „Младост 1“, Район Младост, гр. София“ индикативна цена за 
дейностите, включени в обхвата на възлагане, в размер на 80 000 лв. (осемдесет хиляди 
лева), без включен ДДС, или 96 000 лв. (деветдесет и шест хиляди лева), с вкл. ДДС, в 
което число са включени и средства за непредвидени СМР, в размер на 5% (пет на сто) 
от одобрените за финансиране разходи. 

 
************************************************************************** 
 

V. По обособена позиция №4: „Ремонт на покрива на сградата на 10то СУ „Теодор 
Траянов“, находящо се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Методи Андонов“ № 1“ 

 
1. Предлаганата от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД обща индикативна стойност за 

изпълнението на дейностите, включени в обхвата на предстоящата за възлагане 
обществена поръчка, по обособена позиция №4 е в размер на: 

- 39 082,79 лв. (тридесет и девет хиляди осемдесет и два лева и седемдесет и 
девет стотинки), без вкл. ДДС, или 46 899,34 лв. (четиридесет и шест хиляди 
осемстотин деветдесет и девет лева и тридесет и четири стотинки), с вкл. ДДС, в което 
число и 5% (пет на сто) непредвидени разходи и формирана по следния начин: 

 

№ Вид дейност Мярка Количество Ед. цена в лв. 
Стойност в 

лв. 

1. Грундиране за полагане на 
хидроизолация 

м2 1614,36 1,62 2 615,26 

2. 
Полагане на първи пласт без 
посипка армиран SBS мембрана 
3,5кг/м2 

м2 1614,36 10,00 16 143,60 

3. Полагане на втори пласт с посипка 
армиран SBS менбрана 4,5/м2 м2 1614,36 11,00 17 757,96 

4. Облицовка с бандажна лента м 391,60 1,80 704,88 

 
2. Предлаганата от ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ обща индикативна стойност 

за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на предстоящата за възлагане 
обществена поръчка по тази обособена позиция с горепосочения предмет, е в размер на: 

- 39 705,34 лв. (тридесет и девет хиляди седемстотин и пет лева и тридесет и 
четири стотинки), без вкл. ДДС, или 47 646,41 лв. (четиридесет и седем хиляди 
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шестстотин четиридесет и шест лева и четиридесет и една стотинки), с вкл. ДДС, в 
което число и 5% (пет на сто) непредвидени разходи и формирана по следния начин: 

 

№ Вид дейност Мярка Количество Ед. цена в лв. 
Стойност в 

лв. 

1. Грундиране за полагане на 
хидроизолация 

м2 1614,36 1,65 2 663,69 

2. 
Полагане на първи пласт без 
посипка армиран SBS мембрана 
3,5кг/м2 

м2 1614,36 10,18 16 434,18 

3. Полагане на втори пласт с посипка 
армиран SBS менбрана 4,5/м2 

м2 1614,36 11,15 18 000,11 

4. Облицовка с бандажна лента м 391,60 1,83 716,63 

 

В резултат от извършения от нея обстоен анализ на получените въз основа на 
проведените пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП индикативни ценови предложения 
за определяне прогнозната стойност на обособена позиция №4: „Ремонт на покрива на 
сградата на 10то СУ „Теодор Траянов“, находящо се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Методи 
Андонов“ № 1“ на подлежащата на обявяване обществена поръчка и имайки предвид 
всички фактори, влияещи на ценообразуването в областта на строителството, Комисията 
прие, че направеното от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД индикативно ценово предложение, 
макар и по-ниско от двете, е реалистично и отговарящо на пазарната среда. 

По мнение на Комисията, предложените единични цени, конкретно посочени по-горе 
са съобразени със сложната структура на пазара и двете му основни променливи – 
търсенето и предлагането, чиито изменения са определящи за пазарното равновесие, в 
който контекст, настоящият помощен орган ги намира за равновесни. 

Според Комисията, методът на ценообразуване е съобразен с равнището на 
конкуренция и се състои във възприемане на установените текущи конкурентни цени. 
Единичните цени, формиращи общата стойност на индикативното ценово предложение на  
„Капитол груп“ ЕООД отговарят на изискванията на Възложителя по отношение на 
качествените параметри на предстоящите на изпълнение строителни интервенции и в пълна 
степен удовлетворяват целта му за постигане на максимално ефективен резултат. 

Нещо повече, видно от направеното дословно транспониране съдържанието на 
индикативните ценови предложения (остойностените Количествени сметки), предлаганата 
от този Участник крайна обща стойност за изпълнение на дейностите от предмета на тази 
обособена позиция е незначително по-ниска от тази, предложена от конкурентния му 
Участник, което обстоятелство е допълнителен аргумент, обосноваващ извода на 
Комисията за достоверността, обективността и реалистичността на предложението, 
направено от „Капитол груп“ ЕООД. 

 

Въз основа на така направените от нея изводи, Комисията предлага на 
Възложителя да приеме като максимална допустима стойност на подлежащата на 
възлагане обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №4, имаща за 
предмет „Ремонт на покрива на сградата на 10то СУ „Теодор Траянов“, находящо се в 
ж.к. „Младост 1“, ул. „Методи Андонов“ № 1“ индикативна цена за дейностите, 
включени в обхвата на възлагане, в размер на 39 083 лв. (тридесет и девет хиляди и 
осемдесет и три лева), без включен ДДС, или 46 899,60 лв. (четиридесет и шест хиляди 
осемстотин деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки), с вкл. ДДС, в което 
число са включени и средства за непредвидени СМР, в размер на 5% (пет на сто) от 
одобрените за финансиране разходи. 
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************************************************************************** 
 

VI. По обособена позиция №5: „Частичен ремонт на покрива на сградата на 
189та ДГ „Сто усмивки“, находяща се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Сто усмивки“ № 4, до 
бл. 67“ 

 
1. Предлаганата от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД обща индикативна стойност за 

изпълнението на дейностите, включени в обхвата на предстоящата за възлагане 
обществена поръчка, по обособена позиция №5 е в размер на: 

- 20 876,15 лв. (двадесет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и 
петнадесет стотинки), без вкл. ДДС, или 25 051,38 лв. (двадесет и пет хиляди петдесет 
и един лева и тридесет и осем стотинки), с вкл. ДДС, в което число и 5% (пет на сто) 
непредвидени разходи и формирана по следния начин: 

 

№ Вид дейност Мярка Количество Ед. цена в лв. 
Стойност в 

лв. 

1. Циментова замазка за наклони м2 58,00 12,60 730,80 

2. 
Грундиране за полагане на 
хидроизолация 

м2 825,00 1,62 1 336,50 

3. 
Полагане първи пласт без посипка 
армиран SBS мембрана 3,5кг/м2 

м2 825,00 10,00 8 250,00 

4. 
Полагане втори пласт с посипка 
армиран SBS мембрана 4,5кг/м2 м2 825,00 10,95 9 033,75 

5.  Облицовка с бандажна лента м 295,00 1,80 531,00 

 
2. Предлаганата от ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ обща индикативна стойност 

за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на предстоящата за възлагане 
обществена поръчка по тази обособена позиция с горепосочения предмет, е в размер на: 

- 21 254,01 лв. (двадесет и една хиляди двеста петдесет и четири лева и една 
стотинка), без вкл. ДДС, или 25 504,81 лв. (двадесет и пет хиляди петстотин и четири 
лева и осемдесет и една стотинки), с вкл. ДДС, в което число и 5% (пет на сто) 
непредвидени разходи и формирана по следния начин: 

 

№ Вид дейност Мярка Количество Ед. цена в лв. 
Стойност в 

лв. 

1. Циментова замазка за наклони м2 58,00 12,82 743,56 

2. 
Грундиране за полагане на 
хидроизолация м2 825,00 1,65 1 361,25 

3. 
Полагане първи пласт без посипка 
армиран SBS мембрана 3,5кг/м2 

м2 825,00 10,18 8 398,50 

4. 
Полагане втори пласт с посипка 
армиран SBS мембрана 4,5кг/м2 

м2 825,00 11,15 9 198,75 

5. Облицовка с бандажна лента м 295,00 1,83 539,85 
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В резултат от извършения от нея обстоен анализ на получените въз основа на 
проведените пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП индикативни ценови предложения 
за определяне прогнозната стойност на обособена позиция №5: „Частичен ремонт на 
покрива на сградата на 189та ДГ „Сто усмивки“, находяща се в ж.к. „Младост 1“, ул. 
„Сто усмивки“ № 4, до бл. 67“ на подлежащата на обявяване обществена поръчка и имайки 
предвид всички фактори, влияещи на ценообразуването в областта на строителството, 
Комисията прие, че направеното от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД индикативно ценово 
предложение, макар и по-ниско от двете, е реалистично и отговарящо на пазарната среда. 

По мнение на Комисията, предложените единични цени, конкретно посочени по-горе 
са съобразени със сложната структура на пазара и двете му основни променливи – 
търсенето и предлагането, чиито изменения са определящи за пазарното равновесие, в 
който контекст, настоящият помощен орган ги намира за равновесни. 

Според Комисията, методът на ценообразуване е съобразен с равнището на 
конкуренция и се състои във възприемане на установените текущи конкурентни цени. 
Единичните цени, формиращи общата стойност на индикативното ценово предложение на  
„Капитол груп“ ЕООД отговарят на изискванията на Възложителя по отношение на 
качествените параметри на предстоящите на изпълнение строителни интервенции и в пълна 
степен удовлетворяват целта му за постигане на максимално ефективен резултат. 

Нещо повече, видно от направеното дословно транспониране съдържанието на 
индикативните ценови предложения (остойностените Количествени сметки), предлаганата 
от този Участник крайна обща стойност за изпълнение на дейностите от предмета на тази 
обособена позиция е незначително по-ниска от тази, предложена от конкурентния му 
Участник, което обстоятелство е допълнителен аргумент, обосноваващ извода на 
Комисията за достоверността, обективността и реалистичността на предложението, 
направено от „Капитол груп“ ЕООД. 

 

Въз основа на така направените от нея изводи, Комисията предлага на 
Възложителя да приеме като максимална допустима стойност на подлежащата на 
възлагане обществена поръчка, в частта ѝ на обособена позиция №5, имаща за 
предмет „Частичен ремонт на покрива на сградата на 189та ДГ „Сто усмивки“, 
находяща се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Сто усмивки“ № 4, до бл. 67“ индикативна цена 
за дейностите, включени в обхвата на възлагане, в размер на 20 876 лв. (двадесет 
хиляди осемстотин седемдесет и шест лева), без включен ДДС, или 25 051,20 лв. 
(двадесет и пет хиляди петдесет и един лева и двадесет стотинки), с вкл. ДДС, в 
което число и 5% (пет на сто) непредвидени разходи 

 
************************************************************************* 
 
VI. Основавайки се на гореизложените факти и обстоятелства, както и на конкретно 

формулираните от нея изводи за съответните стойности, които следва да бъдат взети 
предвид при определяне на прогнозната стойност на подлежащата на провеждане 
обществена поръчка и отделните ѝ обособени позиции, Комисията предлага на 
Възложителя да обяви процедурата за изпълнение на строително-монтажни и строително-
ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район 
Младост, Столична Община при следните максимално допустими прогнозни стойности: 

(1) По обособена позиция №1 „Укрепителни и ремонтно-възстановителни работи 
на сградата на 131во СУ „Акад. Климент А. Тимирязев“, находяща се в УПИ I - за училище, 
кв. 8, м. „Южна градска територия 2ра част“ по плана на гр. София“ - в размер на 225 003 
лв. (двеста двадесет и пет хиляди и три лева), без включен ДДС, или 270 003,60 лв. 
(двеста и седемдесет хиляди три лева и шестдесет стотинки), с вкл. ДДС, в което число 
са включени и средства за непредвидени СМР, в размер на 5% (пет на сто) от одобрените за 
финансиране разходи. 

(2) По обособена позиция №2 „Подмяна на отоплителната инсталация на 82ро ОУ 
„Васил Априлов“, находящо се в УПИ ХХIII - за училище, кв. 46, квартал „Горубляне“, 
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Район Младост“ - 138 334 лв. (сто тридесет и осем хиляди триста тридесет и четири 
лева), без включен ДДС, или 166 000,80 лв. (сто шестдесет и шест хиляди лева и 
осемдесет стотинки), с вкл. ДДС, в което число и 5% (пет на сто) непредвидени разходи. 

(3) По обособена позиция №3 „Ремонт на покрива, отводняване и ремонт на 
тротоара около сградата на ДГ №17 „Мечо Пух”, находяща се в УПИ-ІІ, кв. 15, м. 
„Южна градска територия - 2ра част”, ж.к. „Младост 1“, Район Младост, гр. София” - в 
размер на 80 000 лв. (осемдесет хиляди лева), без включен ДДС, или 96 000 лв. 
(деветдесет и шест хиляди лева), с вкл. ДДС, в което число са включени и средства за 
непредвидени СМР, в размер на 5% (пет на сто) от одобрените за финансиране разходи. 

(4) По обособена позиция №4 „Ремонт на покрива на сградата на 10то СУ „Теодор 
Траянов“, находящо се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Методи Андонов“ № 1“ - 39 083 лв. 
(тридесет и девет хиляди и осемдесет и три лева), без включен ДДС, или 46 899,60 лв. 
(четиридесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и шестдесет 
стотинки), с вкл. ДДС, в което число са включени и средства за непредвидени СМР, в 
размер на 5% (пет на сто) от одобрените за финансиране разходи. 

(5) По обособена позиция №5 на обществената поръчка, имаща за предмет 
„Частичен ремонт на покрива на сградата на 189та ДГ „Сто усмивки“, находяща се в 
ж.к. „Младост 1“, ул. „Сто усмивки“ № 4, до бл. 67“ - пределен размер от 20 876 лв. 
(двадесет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева), без включен ДДС, или 25 051,20 
лв. (двадесет и пет хиляди петдесет и един лева и двадесет стотинки), с вкл. ДДС, в което 
число и 5% (пет на сто) непредвидени разходи 

(6) Общ максимален разполагаем финансов ресурс за дейностите, предмет на 
цялостното възлагане по обоществената поръчка, при сумарно изчисление на 
бюджетите по петте ѝ обособени позиции - в размер на 503 296 лв. (петстотин и три 
хиляди двеста деветдесет и шест лева), без вкл. ДДС, или 603 955,20 лв. (шестстотин и 
три хиляди деветстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки), с вкл. ДДС. 
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