
 

     
 

 "Стромет - 2004" ООД  гр.Козлодуй 
гр.Козлодуй, ул."Ломска"№9, тел./факс 0973/ 8 02 34, e-mail: stromet@abv.bg 

                    ЕИК 106585782, ИН по ЗДДС BG 106585782 

 

    До 

   “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  

   гр. Козлодуй 

 

ИНДИКАТИВНО 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, 
 

 Нашето индикативно предложение е на стойност 699958,53лв. (словом: Шестстотин 
деветдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и осем лева и петдесет и три стотинки) без 
ДДС. 
 Общата цена за изпълнение на строителните дейности и за всеки обект по отделно са 
видни от приложения Списък на обектите. Единичните цени на видовете дейности са 
съгласно  приложената Количествено-стойностна сметка. 
 Единичните цени са изготвени съгласно техническите изисквания за изпълнение на 
услугата. 
 Всички цени са индикативни и не са обвързващи. 
 „Стромет-2004” ООД запазва правото си на промени при евентуална своя оферта по 
бъдеща процедура 
            Общият срок за изпълнение на поръчката е 270 календарни дни. 

 
 Адрес и лице за контакти: 
 „Стромет-2004” ООД 
 п.к.3320,гр.Козлодуй 
 ул.”Ломска” №9 
 инж.Даниела Драганова – Гл.Инженер 
 тел./факс +359 973 80 234 
 e-mail: stromet@abv.bg 
 

 
Приложения: 
1. Списък на обектите 
2. Количествено-стойностна сметка 

 
 
 

Управител: Йордан Михайлов 
18.11.2021г. 



№ 
по 
ред

Наименование на дейностите, необходими за изпълнение Мярка К-во Ед. Цена Стойност

1 2 3 4 5 6

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 10,15 9338,00

Насипване в чували, натоварване, извозване и предаване за 

Относно: 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.

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА  СМЕТКА

"СТРОМЕТ - 2004" ООД  гр.Козлодуй
гр.Козлодуй, ул."Ломска"№9, тел./факс 0973/ 8 02 34, E-mail: stromet@abv.bg

ЕИК 106585782; ИН по ЗДДС BG 106585782

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 
керемични изделия) в рамките на до 100км. Всички дейности 
са за сметка на Изпълнителя.

т 2,8 276,77 774,96

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 22,18 20405,60

4
Нанасяне с четка на свързващ грунд  Sika Mono Top-610 по 
греди и колони. м2 920 17,22 15842,40

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 пласта 
до 50мм.

м2 920 189,32 174174,40

6

Изравнителна шпакловка за запечатване на пори по всички 
бетонови повърхности на греди и колони - един пласт Sika 
Mono Top-620 до 5мм., включително подготовка на основата и 
грундиране със свързващ грунд Sika Mono Top-610

м2 2410 45,74 110233,40

7
Ръчен изкоп около колоните с дълбочина 30см за обработка на 
ъглите и повърхностите. м3 20 77,61 1552,20

8 Обратен насип с уплътняване след обработка на колоните. м3 20 43,83 876,60
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9 Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле с височина 10м. м3 3000 10,82 32460,00

Общо: 365 657,56
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 10,15 710,50

2
Изстъргване на съществуващата боя по стомано-бетоновите 
елементи с диамантени дискове за шлифоване. м2 344 21,57 7420,08

3
Премахване на наслоената ръжда по прътите /армировката/. м2 30 3,42 102,60

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 39,38 13546,72

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 пласта 
до 50мм.

м2 344 189,32 65126,08

6
Изравнителна шпакловка за запечатване на пори по всички 
бетонови повърхности на греди и колони - един пласт Sika м2 344 37,56 12920,646 бетонови повърхности на греди и колони - един пласт Sika 
Mono Top-620 до 5мм. или еквивалент.

м 344 37,56 12920,64

Общо: 99 826,62
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 
18м. м2 800 7,44 5952,00

2
Монтаж с последващ демонтаж на временни предпазни мрежи 
/при необходимост/. м2 2000 3,36 6720,00

3
Почистване на стоманените детайли, механично /от наслоена 
ръжда/. м2 961 3,28 3152,08

4 Антикорозионна защита на стоманената конструкция, 
обработка с ръждопреобразувател и алкиден грунд за метали. м2 961 18,66 17932,26

5
Боядисване на стоманената конструкция с алкидна боя 
/двукратно/. м2 961 10,84 10417,24

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 
керемични изделия) в рамките на до 100км. Всички дейности 
са за сметка на Изпълнителя.

т 14 276,77 3874,78

Общо: 48 048,36
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 10,15 609,00
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2
Изстъргване на фасадна боя и подготовка на основата за 
боядисване. м2 521 3,78 1969,38

4
Изкърпване на компрометираните места по естакадата с 
лепило на циментова основа с полипропиленови фибри. м2 60 25,74 1544,40

5 Грундиране за заздравяване на основата. м2 521 7,04 3667,84

6
Боядисване двукратно със силикатна фасадна боя на "Баумит" 
или еквивалент. м2 521 22,77 11863,17

Общо: 19 653,79
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 10,15 304,50

2
Изстъргване на съществуващата боя по стомано-бетоновите 
елементи с диамантени дискове за шлифоване. м2 204 21,57 4400,28

3 Премахване на наслоената ръжда по прътите /армировката/. м2 15 3,42 51,30

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 39,38 8033,52

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 пласта 
до 30мм.

м2 204 109,12 22260,48

6
Изравнителна шпакловка за запечатване на пори по всички 
бетонови повърхности на греди и колони - един пласт Sika 
Mono Top-620 до 5мм. или еквивалент.

м2 204 37,56 7662,24

Общо: 42 712,32
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 
18м. м2 500 7,44 3720,00

2
Монтаж с последващ демонтаж на временни предпазни мрежи 
/при необходимост/. м2 1000 3,36 3360,00

3
Почистване на стоманените детайли, механично /от наслоена 
ръжда/. м2 911 3,28 2988,08

4 Антикорозионна защита на стоманената конструкция, 
обработка с ръждо-преобразувател и алкиден грунд за метали. м2 911 18,66 16999,26

5
Боядисване на стоманената конструкция с алкидна боя 
/двукратно/. м2 911 10,84 9875,24
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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 
керемични изделия) в рамките на до 100км. Всички дейности 
са за сметка на Изпълнителя.

т 2,8 276,77 774,96

Общо: 37 717,54
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 10,15 507,50

2 Изстъргване на фасадна боя и подготовка на основата за 
боядисване. м2 615 3,78 2324,70

3 Изкърпване на компрометираните места по естакадата с 
лепило на циментова основа с полипропиленови фибри. м2 60 25,74 1544,40

4 Грундиране за заздравяване на основата. м2 615 7,04 4329,60

5 Боядисване двукратно със силикатна фасадна боя на "Баумит" 
или еквивалент. м2 615 22,77 14003,55

Общо: 22 709,75Общо: 22 709,75

Общо: 636 325,94
63 632,59

Всичко: 699 958,53

Общо: 636 325,94
Управител: Йордан Михайлов 63 632,59

18.11.2021г. Всичко: 699 958,53

Непрeдвидени 10%:

Не прeдвидени 10%:
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№ 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 365 657,56 лв.
2 Естакада между БМР и вентилационна тръба по ос 5 - саниране 

на стоманобетонови колони 99 826,62 лв.
3 Естакада между БМР и вентилационна тръба по ос 5 - метална 

конструкция между колоните 48 048,36 лв.

Относно: 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.
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СПИСЪК 
на обектите:

конструкция между колоните 48 048,36 лв.
4 Естакада между БМР и вентилационна тръба по ос 5 -боядисване 

на стоманобетонни панели 19 653,79 лв.
5 Естакада между СВО и вентилационна тръба по ос 12 - саниране 

на стомано-бетонови колони 42 712,32 лв.
6 Естакада между СВО и вентилационна тръба по ос 12 - метална 

конструкция между колоните 37 717,54 лв.
7 Естакада между СВО и вентилационна тръба по ос 12 - 

боядисване на стоманобетонни панели 22 709,75 лв.
Всичко: 636 325,94 лв.

10% върху стойността за непредвидени разходи 63 632,59 лв.
ОБЩО: 699 958,53 лв.

Управител: Йордан Михайлов
18.11.2021г.
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