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Приложение № 2 

към Заповед № РД - _______/___.06.2020 г. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

 

за ремонт на сграда № 195 „Форсажна стоянка”  

във военно формирование 28000 

 

№ Наименование на видовете работи 
Ед. 

мярка 

Коли-

чество 

Ед. 

цена 

Обща 

стойност 

1 Демонтаж на улук л. м 26   

2 Демонтаж на водосточни тръби л. м 12,00   

3 Демонтаж на водосточно коляно бр.  12,00   

4 
Демонтаж на покривно покритие - 

ондулин 
кв. м 117,00   

5 
Демонтаж на скара с дървени греди 5 х 

10 см. (при необходимост) 
л. м 212,80   

6 
Доставка и монтаж на скара с дървени 

греди 5 х 10 см. (при необходимост) 
л. м 212,80   

7 

Доставка и монтаж на покривна ЛТ 

ламарина δ-0,5 мм с цветно ПВЦ 

покритие (профилирана по 

конструкцията на покрива) с цвят по 

RAL 8019 

кв. м 117,00   

8 

Доставка и монтаж на ламаринена 

обшивка δ-0,5 мм с цветно ПВЦ 

покритие на челна дъска с цвят по RAL 

8019 

кв. м 13,00   

9 

Доставка и монтаж на билен капак от 

ламарина δ-0,5 мм с цветно ПВЦ 

покритие с цвят по RAL 8019 

кв. м 9,00   

10 

Доставка и монтаж на улук с ширина в 

основата 100 мм, с цветно ПВЦ 

покритие с цвят по RAL 8019 

л. м 26,00   

11 

Доставка и монтаж на водосточни тръби 

ф 100 от поцинкована ламарина с 

цветно ПВЦ покритие с цвят по RAL 

8019 

л. м 12,00   

12 

Доставка и монтаж на водосборни 

казанчета за водосточни тръби ф 100 с 

цветно ПВЦ покритие с цвят по RAL 

8019 

бр.  4,00   
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№ Наименование на видовете работи 
Ед. 

мярка 

Коли-

чество 

Ед. 

цена 

Обща 

стойност 

13 

Доставка и монтаж на коляно за 

водосточни тръби ф 100 с цветно ПВЦ 

покритие с цвят по RAL 8019 

бр.  12,00   

14 

Доставка и монтаж на обшивка на 

комин от ламарина δ-0,5 мм с цветно 

ПВЦ покритие с цвят по RAL 8019 

кв. м 3,00   

Сума без ДДС: 

 20% ДДС:  

Всичко с ДДС:  
 

 

ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000 
 

ПОЛКОВНИК                                    ИВАН ИВАНОВ 

      ___.06.2020 г. 


