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Изх.№  696 / 18.11.2021 
 
        До Управление „Търговско” 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 
e-mail:commercial@npp.bg 

         
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

По покана за Пазарна консултация № 47995 с предмет: „Рехабилитация на носещите 
строителни конструкции на вентилационните тунели, свързващи Спецкорпус-3(СК-3) с 

Блок Специална водоочистка(СВО) и Блок Мръсна работилница(БМР) към 
вентилационна тръба на СК-3 и рехабилитация на носещите строителни конструкции 

на Технологична естакада, участък VIII” 
 
 Уважаеми, Дами и Господа, 
 
 „СТЕНЛИ 03“ ЕООД има интерес към отправената покана за представяне на 
индикативни предложения по горепосочената консултация. 
 Нашето индикативно предложение е на стойност 1 003 279,75 лв. без ДДС /Един 
милион и три хиляди двеста седемдесет и девет лева и 75 ст./ 
Цените по видовете дейности са видни от приложените  Количествено- стойностна сметка 
/КСС/  и Списък на обектите. 
 Всички цени са индикативни и не са обвързващи. 
 „СТЕНЛИ 03“ ЕООД си запазва правото на промени при евентуална своя оферта по 
бъдеща процедура. 

Срок на изпълнение- 240 календарни дни след възлагане.   
Координати за коренспонденция: 
Гр.Лом, ул.“Панайот Волов“ №10 
Тел./факс 0971/66681, e-mail: office@stenli-bg.com 
Представляващ/лице за контакт: инж.Стефан Костов 
БУЛСТАТ 111553117, идент.№ по ЗДДС BG111553117 
 
Приложения: 
1. Количествено- стойностна сметка 
2. Списък на обектите 

mailto:office@stenli-bg.com


№ 

по 

ред

Наименование на дейностите , необходими за изпълнение Мярка
Количеств

о
ед. Цена Стойност

2 3 4

1. Технологична  естакада У-к VIII

Възстановяване на бетонното покритие и рехабилитация на 

колони и греди

1 Очукване на бетонови повърхности по колони и греди м2 920 19,33 17783,60

2

Насипване в чували, натоварване, извозване и предаване за 

третиране (на лице, притежаващо удостоверение по чл.35 от 

Закон за управление на отпадъците ) на генерираните на обекта 

строителни отпадъци с кодове 17 09 04, 17 01 07 ( бетон, смеси 

от бетон, мазилка,тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия) в рамките на до 100 км. Всички дейности са 

за сметка на Изпълнителя.

т 2,8 52,29 146,41

3

Подготовка на бетонови повърхности / след очукване/ за 

нанасяне на свързващ грунд - почистване от прах, смазка, 

ронливи бетонови частици, механично почистване на 

армировката до метален блясък, водоструйно  почистване с 

намокряне до водонасищане на бетона

м2 920 23,76 21859,20

4
Нанасяне с четка на свързващ грунд Sika Mono Top -610  по 

греди и колони
м2 920 49,14 45208,80

5

Полагане  на полимер - модифициран ремонтен състав клас R4 - 

Sika Mono Top -612 по метода " мокро върху мокро, върху 

грундирани повърхности с  дебелина на пластта до 50 мм

м2 920 218,96 201443,20

6

Изравнителна  шпакловка за запечатване  на пори по всички 

бетонови  повърхности на греди и колони - един пласт Sika Mono 

Top - 620 до 5 мм, включително подготовка на основата и 

грундиране със свързващ грунд  Sika Mono Top -610

м2 2410 72,39 174459,90

7
Ръчен изкоп около колоните с дълбочина 30 см за обработка на 

ъглите и повърхностите
м3 20 61,41 1228,20
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вентилационните тунели, свързващи Спецкорпус -3 ( СКС -3) с Блок Специална
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8 Обратен насип  с уплътняване след обработка на колоните м3 20 28,55 571,00

9 Монтаж и демонтаж  на тръбно работно скеле с височина 10 м м3 3000 12,86 38580,00

Общо: 501280,31

2. Естакада между БМР и вентилационна тръба по ос 5 - 

саниране на стоманобетонови колони

1
Очукване на бетонови парчета с лоша адхезия от стомано-

бетоновите елементи / частично/ 
м2 70 19,33 1353,10

2
Изстъргване на съществуващата боя по стомано- бетоновите  

елементи  с диамантени дискове за шлифоване
м2 344 37,98 13065,12

3 Премахване на наслоената ръжда по прътите / армировката / м2 30 10,42 312,60

4

Полагане с четка на дълбоко проникващ свързващ грунд по стб. 

колони Sika Mono Top -610  или еквивалент със съответната 

подготовка на  основата/ обезпрашаване и водоструйно 

почистване/ 

м2 344 49,14 16904,16

5

Полагане  на полимер - модифициран ремонтен състав клас R4 - 

Sika Mono Top -612 по метода " мокро върху мокро, върху 

грундирани повърхности  или еквивалент,  с  дебелина на 

пластта до 50 мм

м2 344 218,96 75322,24

6

Изравнителна  шпакловка за запечатване  на пори по всички 

бетонови  повърхности на греди и колони - един пласт Sika Mono 

Top - 620 до 5 мм или еквивалент

м2 344 72,39 24902,16

Общо: 131859,38

3. Естакада между БМР и вентилационна тръба по ос 5 - 

метална конструкция между колоните 

1 Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с височина до 18 м м2 800 10,53 8424,00

2
Монтаж  с последващ демонтаж на временни предпазни мрежи / 

при необходимост/ 
м2 2000 7,07 14140,00

3
Почистване на стоманените детайли, механично/ от наслоена 

ръжда/ 
м2 961 10,42 10013,62

4

Антикорозионна защита на стоманената конструкция, обработка 

с ръждопреобразувател и алкиден грунд за метали

м2 961 24,01 23073,61

5
Боядисване на стоманената конструкция с алкидна боя      / 

двукратно /
м2 961 24,34 23390,74

6

Насипване в чували, натоварване, извозване и предаване за 

третиране (на лице, притежаващо удостоверение по чл.35 от 

Закон за управление на отпадъците ) на генерираните на обекта 

строителни отпадъци с кодове 17 09 04, 17 01 07 ( бетон, смеси 

от бетон, мазилка,тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия) в рамките на до 100 км. Всички дейности са 

за сметка на Изпълнителя.

т 14 52,29 732,06

Общо: 79774,03

4. Естакада между БМР и вентилационна тръба по ос 5 - 

боядисване на стоманобетонни панели

1
Очукване на бетонови парчета с лоша адхезия от стомано-

бетоновите елементи / частично /
м2 60 19,33 1159,80



2
Изстъргване на фасадна боя и подготовка на основата за 

боядисване
м2 521 7,60 3959,60

3
Изкърпване на компрометираните места по естакадата с лепило 

на циментова основа с полипропиленови фибри
м2 60 21,72 1303,20

4 Грундиране за заздравяване на основата м2 521 10,28 5355,88

5
Боядисване двукратно със силикатна  фасадна боя на        " 

Баумит" или еквивалент
м2 521 26,54 13827,34

Общо: 25605,82

5. Естакада между  СВО и вентилационна тръба по ос 12 

- саниране на стомано-бетонови колони

1
Очукване на бетонови парчета с лоша адхезия от стомано-

бетоновите елементи / частично/ 
м2 30 19,33 579,90

2
Изстъргване на съществуващата боя по стомано- бетоновите  

елементи  с диамантени дискове за шлифоване
м2 204 37,98 7747,92

3 Премахване на наслоената ръжда по прътите / армировката / м2 15 10,42 156,30

4

Полагане с четка на дълбоко проникващ свързващ грунд по стб. 

колони Sika Mono Top -610  или еквивалент със съответната 

подготовка на  основата/ обезпрашаване и водоструйно 

почистване/ 

м2 204 49,14 10024,56

5

Полагане  на полимер - модифициран ремонтен състав клас R4 - 

Sika Mono Top -612 по метода " мокро върху мокро, върху 

грундирани повърхности  или еквивалент,  с  дебелина на 

пластта до 30 мм

м2 204 218,96 44667,84

6

Изравнителна  шпакловка за запечатване  на пори по всички 

бетонови  повърхности на греди и колони - един пласт Sika Mono 

Top - 620 до 5 мм или еквивалент

м2 204 72,39 14767,56

Общо: 77944,08

6. Естакада между  СВО и вентилационна тръба по ос 12 

- метална конструкция между колоните

1 Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с височина до 18 м м2 500 10,53 5265,00

2
Монтаж  с последващ демонтаж на временни предпазни мрежи / 

при необходимост/ 
м2 1000 7,07 7070,00

3
Почистване на стоманените детайли, механично/ от наслоена 

ръжда/ 
м2 911 10,42 9492,62

4

Антикорозионна защита на стоманената конструкция, обработка 

с ръждопреобразувател и алкиден грунд за метали

м2 911 24,01 21873,11

5
Боядисване на стоманената конструкция с алкидна боя      / 

двукратно /
м2 911 24,34 22173,74

6

Насипване в чували, натоварване, извозване и предаване за 

третиране (на лице, притежаващо удостоверение по чл.35 от 

Закон за управление на отпадъците ) на генерираните на обекта 

строителни отпадъци с кодове 17 09 04, 17 01 07 ( бетон, смеси 

от бетон, мазилка,тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия) в рамките на до 100 км. Всички дейности са 

за сметка на Изпълнителя.

т 2,8 52,29 146,41

Общо: 66020,88

7. Естакада между  СВО и вентилационна тръба по ос 12 

- боядисване на стоманобетонни панели



1
Очукване на бетонови парчета с лоша адхезия от стомано-

бетоновите елементи / частично /
м2 50 19,33 966,50

2
Изстъргване на фасадна боя и подготовка на основата за 

боядисване
м2 615 7,60 4674,00

3
Изкърпване на компрометираните места по естакадата с лепило 

на циментова основа с полипропиленови фибри
м2 60 21,72 1303,20

4 Грундиране за заздравяване на основата м2 615 10,28 6322,20

5
Боядисване двукратно със силикатна  фасадна боя на        " 

Баумит" или еквивалент
м2 615 26,54 16322,10

Общо: 29588,00

Общо: 912072,50

Непредвидени  разходи 10% 91207,25

Всичко 1003279,75



№ Обект Стойност в лв. без ДДС

1 2 3

1
Технологична естакада У-к VIII - Възстановяване на 

бетонното покритие и рехабилитация на колони и греди
501280,31

2
Естакада между БМР и вентилационна тръба по ос 5 - 

саниране на стоманобетонови колони 
131859,38

3
Естакада между БМР и вентилационна тръба по ос 5 - 

метална  конструкция между колоните
79774,03

4
Естакада между БМР и вентилационна тръба по ос 5 - 

боядисване на стоманобетонни панели 
25605,82

5
Естакада между СВО и вентилационна тръба по ос 12 - 

саниране на стомано- бетонови колони
77944,08

6
Естакада между СВО и вентилационна тръба по ос 12 - 

метална конструкция между колоните
66020,88

7
Естакада между СВО и вентилационна тръба по ос 12 - 

боядисване на стоманобетонни панели
29588,00

Всичко: 912072,50

10% върху стойността за непредвидени разходи 91207,25

ОБЩО : 1003279,75

 тръба на СК-3 и рехабилитация на носещите строителни конструкции на 

Технологична естакада, участък VIII. "
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СПИСЪК

на обектите: 

Относно: " Рехабилитация на носещите строителни конструкции на  

вентилационните тунели, свързващи Спецкорпус -3 ( СКС -3) с Блок Специална

водоочистка ( СВО) и Блок Мръсна работилница ( БМР) към вентилационна  
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