
номер 00435-2020-0044 51053-SP-3344
подмяна ма електроинсталации па обекти на „Софийска вода” ЛД,

публикувана информация в ТОП на ЦЛНС на 20.08.2020 г. пол номер FS6684 2020-005247

“Софийска вода” АД, София 

П Р О Т О К О Л

Днес, 04.09.2020 г. в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, във връзка със събиране на оферти е обява по Закона за обществени поръчки (ЗОП), е номер 00435-2020-0044 51053-SP- 
3344 предмет Подмяна на електроинсталации на обекти на „Софийска вода“ АД, публикувана информация в ТОП на ЦАИС на 20.08.2020 г. под номер F56684 2020-005247, на 
основание чл. 103 от ЗОП, правилата определени в ППЗОП и на основание Заповед № СН-181/04.09.2020 г., комисия в състав:

1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Поборников -  старши специалист „Снабдяване“, 
и основни членове:
2/ Мария Ширлетова -  мениджър „Управление и контрол на договори“.
3/ Марио Муташки - Мениджър "Елекгро и механоподцръжка" -  Юг.

Резервни членове

1 / Веселин Димитров -  Директор „Експлоатация и поддръжка“.
2/ Никола Неделчев -старши мениджър ЕМП.
3/ Ивайло Чипев -  финансов контрольор.
4/ Екатерина Друмева - Финансов контрол - Старши бизнес анализатор.
5/ Катя Вършйска -  отговорен счетоводител.
б/ Калинка Григорова Игнатова - Супервайзър "Контрол на оперативните разходи".
7/ Маргарита Лазарова - Старши мениджър "Правен отдел"
8/ Анна Коновалова -  юрисконсулт.
9/ Анелия Петрова -  юрисконсулт.
10/ Елена Петрова -  юрисконсулт.
11/ Тонка Чолакова -  юрисконсулт.
12/ Петя Иванова -  юрисконсулт.
13/ Елена Петкова -  старши специалист „Снабдяване“.
14/ Иван Къчев -  старши специалист отдел „Снабдяване“.
15/ Звезделина Борисова -  старши специалист отдел „Снабдяване“.
1 б/ Мариана Братованова - старши специалист отдел „Снабдяване“.
17/ Николета Тричкова -  старши специалист „Снабдяване“.
18/ Христо Зангов -  старши специалист отдел „Снабдяване“.

След изтичане на срока за получаване на оферти по чл. 188 от ЗОП, съгласно заложения „График“ в ЦАИС ЕОП, а именно 23:59 часа на 03.09.2020 г., комисията започна работа 
в състав председател: Сергей Поборников -  старши специалист „Снабдяване“ и членове Марио Муташки - Мениджър "Елекгро и механоподцръжка" -  Юг и Никола Неделчев -  старши 
мениджър ЕМП, който замества Мария Ширлетова -  мениджър „Управление и контрол на договори“ поради нейната невъзможност да участва в работата на комисията,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Поборников

ЧЛЕНОВЕ:
I

*

Никола Неделчев
Марио Муташки



номер 00435-2020-0044 5I053-SP-3344
Подмяна на електроинсталации на обекти на „Софийска вода“ АД,

публикувана информации в РОП на ЦЛИС па 20.08.2020 г. под номер F56684 2020-005247

Чрез публичният линк на обществената поръчка е осигурена публичност на действията на оценителната комисия и на постъпилите оферти на следния адрес:
h tip s ://ap ii.eo i).b t» /tender/72347 /buyer.

В определения срок са подадени следните оферти:

№ Участник Оферта № Дата и час на подаване

1. КРАФТ ТРЕЙД ООД OF89729 01 сеп 2020 вто), 15:30:15

2. СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД OF90748 03 сеп 2020 (чет), 13:05:12

3. МОНТАЖИ КО ЕООД OF89638 03 сеп 2020 (чет), 13:46:35

4. ВИЙОМ ЕООД OF89645 03 сеп 2020 (чет), 15:41:19

5. АвесГ ЕООД OF100636 03 сеп 2020 (чет), 16:38:52

6. РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД OF99700 03 сеп 2020 (чет), 17:32:38

7. ПРОГЕКТ ООД OF91794 03 сеп 2020 (чет), 19:11:51

Съгласно изискванията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията пристъпи към декриптиране на офертите и обяви ценовите предложения на участниците, както
следва:

Комисията продължи своята работа на закрито заседание с разглеждане на офертите, по реда на тяхното постъпване.

При прегледа на офертата на участника КРАФТ ТРЕЙД ООД, БИК: 205308573 се установи, че същата е подадена в съответствие с изискванията на чл.39, ал.2 от ППЗОП и 
посочените в обявата документи, които трябва да съдържа офертата, с цел да прецени съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя и ЗОП.

Комисията извърши проверка на представения от участника ЕЕДОП, като констатира, че същият е представен във формат *pdf, подписан с валиден електронен подпис на 
задължените лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, към момента на подаване на офертата и установи, че така представения документ отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията 
единодушно реши, че декларираните от участника обстоятелства съответстват на предварително поставените условия за лично състояние, обективирани в документацията за обществената 
поръчка.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.
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момер 00435-2020-0044 51053-SP-3344
Подмяна на електроинсталации на обекти на ..Софийска вода“ АД,

публикувана информация п 1*011 на ЦЛИС на 20.08.2020 г. под номер F56684 2020-005247

Участникът е представил оферта, съдържаща документите изброени в т. 15.6 от инструкциите към участниците от конкурсната документация.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, посочени в т. 15.1. и, т. 15.2., от инструкциите към участниците от конкурсната 
документация, обявата и ЗОП.

С оглед на гореизложеното комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.

При прегледа на офертата на участника СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД, ЕИК: 204352894 се установи, че същата е подадена в съответствие с изискванията на чл.39, ал.2 от 
ППЗОП и посочените в обявата документи, които трябва да съдържа офертата, с цел да прецени съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя и ЗОП.

Комисията извърши проверка на представения от участника ЕЕДОП, като констатира, че същият е представен във формат *pdf, подписан с валиден електронен подпис на 
задължените лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, към момента на подаване на офертата и установи, чс така представения документ отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията 
единодушно реши, че декларираните от участника обстоятелства съответстват на предварително поставените условия за лично състояние, обективирани в документацията за обществената 
поръчка.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, посочени в т. 15.1. и, т. 15.2., от инструкциите към участниците от конкурсната 
документация, обявата и ЗОП.

Участникът е представил оферта, съдържаща документите изброени в т. 15.6 от инструкциите към участниците от конкурсната документация.

С оглед на гореизложеното комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.

При прегледа на офертата на участника МОНТАЖИ КО ЕООД, ЕИК: 175329555се установи, че същата е подадена в съответствие с изискванията на чл.39, ал.2 от ППЗОП и 
посочените в обявата документи, които трябва да съдържа офертата, с цел да прецени съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя и ЗОП.

Комисията извърши проверка на представения от участника ЕЕДОП, кагго констатира, че същият е представен във формат *pdf, подписан с валиден електронен подпис на 
задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, към момента на подаване на офертата и установи, че така представения документ отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията 
единодушно реши, че декларираните от участника обстоятелства съответстват на предварително поставените условия за лично състояние, обективирани в документацията за обществената 
поръчка.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, посочени в т. 15.1. и, т. 15.2., от инструкциите към участниците от конкурсната 
документация, обявата и ЗОП.

Участникът е представил оферта, съдържаща документите изброени в т. 15.6 от инструкциите към участниците от конкурсната документация.

С оглед на гореизложеното комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.
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номер 00435-2020-0044 51053-SP-3344 j
Подмяна на електроинсталации на обекти на „Софийска пода" АД,

публикувана информации в РОИ на ЦЛПС на 20.08.2020 г. под номер F56684 2020-005247

При прегледа на офертата на участника ВИИОМ ЕООД, ЕИК: 121808630се установи, че същата е подадена в съответствие е изискванията на чл.39, ал.2 от ППЗОП и посочените 
в обявата документи, които трябва да съд ържа офертата, с цел да прецени съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 
ЗОП.

Комисията извърши проверка на представения от участника ЕЕДОП, като констатира, че същият е представен във формат *pd£ подписан с валиден електронен подпис на 
задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, към момента на подаване на офертата и установи, че така представения документ отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията 
единодушно реши, че декларираните от участника обстоятелства съответстват на предварително поставените условия за лично състояние, обекгивирани в документацията за обществената 
поръчка.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, посочени в т. 15.1. и,т. 15.2., от инструкциите към участниците от конкурсната 
документация, обявата и ЗОП.

Участникът е представил оферта, съдържаща документите изброени в т. 15.6 от инструкциите към участниците от конкурсната документация.

С оглед на гореизложеното комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.

При прегледа на офертата на участника АвесГ ЕООД, ЕИК: 201494536 се установи, че същата е подадена в съответствие с изискванията на чл,39, ал.2 от ППЗОП и посочените 
в обявата документи, които трябва да съдържа офертата, с цел да прецени съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 
ЗОП.

Комисията извърши проверка на представения от участника АвесГ ЕООД ЕЕДОП, като констатира, че същият е представен във формат *pdf, подписан с валиден електронен 
подпис на задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, към момента на подаване на офертата и установи, че така представения документ отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията 
единодушно реши, че декларираните от участника обстоятелства съответстват на предварително поставените условия за лично състояние, обекгивирани в документацията за обществената 
поръчка

Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, ЕИК 202161883.

Комисията установи, че подизпълнителят на участника Авес Г ЕООД отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, посочени в т. 15.1. и, т. 15.2., от инструкциите 
към участниците от конкурсната документация, обявата и ЗОП.

Комисията извърши проверка на представения от ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ЕЕДОП, като констатира, че същият е представен във формат 
*pdf, не е подписан с валиден електронен подпис на задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, към момента на подаване на офертата, в него не е посочен размерът в проценти (дела) от 
обществената поръчка, който той ще изпълнява Комисията установи, че така представения документ не отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че участникът АвесГ ЕООД не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, посочени в т. 15.1. и, т. 15.2., от инструкциите към участниците 
от конкурсната документация, обявата и ЗОП, 15.6 от инструкциите към участниците от конкурсната документация.

Участникът АвесГ ЕООД е представил оферта, съдържаща документите изброени в т. 15.6 от инструкциите към участниците от конкурсната документация.

На основание чл. 97. (5) ППЗОП комисията реши да уведоми участника АвесГ ЕООД чрез съобщение, изпратено на потребителския профил на лицето, определено за контакт 
по поръчката -  г-н Георги Евлогиев Евлогиев, че изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни като представи ЕЕДОП на неговия подизпълнител 
ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД подписан с валиден електронен подпис и с посочен дял от обществената поръчка, който ще се изпълнява от подизпълнителя.
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Подмяна па електроинсталации на обекти на „Софийска пода" АД,

публикувана информация в ТОП на ЦЛПС на 20.08.2020 под номер F56684 2020-005247

При прегледа на офертата на участника РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД, ЕИК: 203040678 се установи, че същата е подадена в съответствие с изискванията на чл.39, ал.2 от ППЗОП 
и посочените в обявата документи, които трябва да съдържа офертата, с цел да прецени съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя и ЗОП.

Комисията извърши проверка на представения от участника ЕЕДОП, като констатира, че същият е представен във формат ♦pdfj подписан е валиден електронен подпис на 
задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, към момента на подаване на офертата и установи, че така представените документи отговарят на изискванията на Възложителя. Комисията 
единодушно реши, че декларираните от участника обстоятелства съответстват на предварително поставените условия за лично състояние, обекгивирани в документацията за обществената 
поръчка.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, посочени в т. 15.1. и,т. 15.2., от инструкциите към участниците от конкурсната 
документация, обявата и ЗОП.

У частникът е представил оферта, съдържаща документите изброени в т. 15.6 от инструкциите към участниците от конкурсната документация.

С оглед на гореизложеното комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.

При прегледа на офертата на участника ПРОТЕКТ ООД, ЕИК: 103821003 се установи, че същата е подадена в съответствие с изискванията на чл.39, ал.2 от ППЗОП и посочените 
в обявата документи, които трябва да съдържа офертата, с цел да прецени съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 
ЗОП.

Комисията извърши проверка на представения от участника ЕЕДОП, като констатира, че същият е представен във формат *pd£ подписан с валиден електронен подпис на 
задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, към момента на подаване иа офертата и установи, че така представения документ отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията 
единодушно реши, че декларираните от участника обстоятелства съответстват на предварително поставените условия за лично състояние, обекгивирани в документацията за обществената 
поръчка.

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, посочени в т. 15.1. и, т. 15.2., от инструкциите към участниците от конкурсната 
документация, обявата и ЗОП.

Участникът е представил оферта, съдържаща документите изброени в т. 15.6 от инструкциите към участниците от конкурсната документация.

С оглед на гореизложеното комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.

В законово установения срок от 3 работни дни от получаване на искането участникът АвесГ ЕООД чрез ЦАИС изпрати обосновката на 25 сеп 2020 (пет), 16:13:40 часа, която 
съдържаше ЕЕДОП на неговия подизпълнител ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД подписан е валиден електронен подпис. В съобщението си участникът се 
аргументира относно невъзможността да бъде посочен конкретен дял за участие на подизпълнителя, т.к. в ценовото предложение са изискани и представени единични цени, което не 
позволявала се определи точно делът от обществената поръчка, който ще се изпълнява от подизпълнителя.

Комисията разгледа и прие единодушно представения ЕЕДОП и обосновката на участника АвесГ ЕООД.

С оглед на гореизложеното комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение.
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Комисията разгледа техническото предложение на участника КРАФТ ТРЕЙД ООД. Участникът декларира че ще изпълнява възложените работи в съответствие с техническата 
спецификация на възложителя от Раздел А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА -  на проекто-договора от конкурсната документация и Образец 51053-SP-3344- 
предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е приложил подписана декларация 51053-8Р-3344-Д Е К Л А Р А Ц И Я з а  оглед на обекта съгласно документацията.

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на условията, обективирани в конкурсната документация за обществената поръчка

Въз основа на горното комисията допуска до разглеждане и оценка ценовото предложение на участника

Комисията разгледа техническото предложение на участника СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД. Участникът декларира че ще изпълнява възложените работи в съответствие с 
техническата спецификация на възложителя от Раздел А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА -  на проекто-договора от конкурсната документация и Образец 51053- 
SP-3344-предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е приложил подписана декларация 51053-8Р-3344-Д Е К Л А Р А Ц И Я з а  оглед на обекта съгласно документацията.

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на условията обективирани в конкурсната документация за обществената поръчка

Въз основа на горното комисията допуска до разглеждане и оценка ценовото предложение на участника

Комисията разгледа техническото предложение на участника МОНТАЖИ КО ЕООД. Участникът декларира че ще изпълнява възложените работи в съответствие с техническата 
спецификация на възложителя от Раздел А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА -  на проекто-договора от конкурсната документация и Образец 51053-SP-3344- 
предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е приложил подписана декларация 51053-БР-3344-Д Е К Л А Р А Ц И Я з а  оглед на обекта съгласно документацията

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на условията обективирани в конкурсната документация за обществената поръчка

Въз основа на горното комисията допуска до разглеждане и оценка ценовото предложение на участника

Комисията разгледа техническото предложение на участника ВИЙОМ ЕООД. Участникът декларира че ще изпълнява възложените работи в съответствие с техническата 
спецификация на възложителя от Раздел А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА -  на проекто-договора от конкурсната документация и Образец 51053-SP-3344- 
предложение за изпълнение на поръчката

У частникът е приложил подписана декларация 51053-8Р-3344-Д Е К Л А Р А Ц И Я з а  оглед на обекта съгласно документацията

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на условията обективирани в конкурсната документация за обществената поръчка

Въз основа на горното комисията допуска до разглеждане и оценка ценовото предложение на участника

Комисията разгледа техническото предложение на участника АвесГ ЕООД. Участникът декларира че ще изпълнява възложените работи в съответствие с техническата 
спецификация на възложителя от Раздел А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА -  на проекто-договора от конкурсната документация и Образец 51053-SP-3344- 
предпожение за изпълнение на поръчката

Участникът е приложил подписана декларация 51053-8Р-3344-Д Е К Л А Р А Ц И Я з а  оглед на обекта съгласно документацията.

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на условията, обективирани в конкурсната документация за обществената поръчка.
б
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Въз основа на горното комисията допуска до разглеждане и оценка ценовото предложение на участника.

Комисията разгледа техническото предложение на участника РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД. Участникът декларира че ще изпълнява възложените работи в съответствие с 
техническата спецификация на възложителя от Раздел А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА -  на проекто-договора от конкурсната документация и Образец 51053- 
SP-3344-предложение за изпълнение на поръчката

Участникът е приложил подписана декларация 51053-SP-3344-fl Е К Л А Р А Ц И Я з а  оглед на обекта съгласно документацията

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на условията, обекгивирани в конкурсната документация за обществената поръчка

Въз основа на горното комисията допуска до разглеждане и оценка ценовото предложение на участника

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на офертите

Предложените от участника КРАФТ ТРЕЙД ООД в Ценовата таблица единични и обща цена отговарят на изискванията на възложителя. Обобщената ценова таблица на 
участниците е приложена към настоящия протокол като ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

С оглед на горното комисията реши: допуска участника до класиране на офертата.

Предложените от участника СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД в Ценовата таблица единични и обща цена отговарят на изискванията на възложителя. Обобщената ценова таблица 
на участниците е приложена към настоящия протокол като ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

С оглед на горното комисията реши: допуска участника до класиране на офертата.

Предложените от участника МОНТАЖИ КО ЕООД в Ценовата таблица единични и обща цена отговарят на изискванията на възложителя. Обобщената ценова таблица на 
участниците е приложена към настоящия протокол като ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

С оглед на горното комисията реши: допуска участника до класиране на офертата.

Предложените от участника ВИЙОМ ЕООД в Ценовата таблица единични и обща цена отговарят на изискванията на възложителя. Обобщената ценова таблица на участниците 
е приложена към настоящия протокол като ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

С оглед на горното комисията реши: допуска участника до класиране на офертата.

Предложените от участника АяесГ ЕООД в Ценовата таблица единични и обща цена отговарят на изискванията на възложителя. Обобщената ценова таблица па участниците е 
приложена към настоящия протокол като ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

С оглед на горното комисията реши: допуска участника до класиране на офертата.

Предложените от участника РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД в Ценовата таблица единични и обща цена отговарят на изискванията на възложителя. Обобщената ценова таблица на 
участниците е приложена към настоящия протокол като ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

С оглед на горното комисията реши: допуска участника до класиране на офертата.

Предложените от участника ПРОТЕКТ ООД в Ценовата таблица единични и обща цена отговарят на изискванията на възложителя. Обобщената ценова таблица на участниците 
е приложена към настоящия протокол като ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
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С оглед на горното комисията реши: допуска участника до класиране на офертата.

Комисията провери съгласно чл. 72, ал. 1 ЗОП офертите за наличието на повече от 20 на сто по-благоприятна цена от средната стойност на предложенията на останалите 
участници по същия показател за оценка, като използва за изчисляване на средната стойност следната формула, която представлява изчисляване на средноаритметично на п брой 
оферти: Ср.А = (Х:+ Х2+...+Хп) /  п, където Х1,Х2...Хп са предложенията на участниците, а п е броят на предложенията След получаване на средната стойност на останалите 
предложения, процентното съотношение между нея и предложението, което сравняваме, може да бъде изчислено по следната формула: (Х-У)/Х*100=% * 100 = %, където X е средната 
стойност на останалите предложения; а У предложението на проверявания участник.

Комисията установи, че офертите на участниците КРАФТ ТРЕЙД ООД и МОНТАЖИ КО ЕООД се оказаха със съответно 27.06% и 23.71% по-благоприятни от тези на 
останалите участници. На основание на цитирания член на 29.09.2020 чрез ЦАИС комисията изиска подробна писмена обосновка от двамата участника за начина на образуване на 
цената.

В законово установения 5-дневен срок от получаване на искането участникът КРАФТ ТРЕЙД ООД чрез ЦАИС изпрати обосновката на 02/10/2020 в 13:33 часа.
„Крафт Трейд" ООД е частна българска компания специализирана, притежаваща натрупан опит в изпълнение на Електроинсталации в жилищни, обществени сгради и в 

търговски и промишлени помещения. При формиране на предлаганите от единични, респективно обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка са взети предвид 
няколко изключително благоприятни условия, които водят до намаляване на финансовите тежести на предлаганите дейности, а именно:

1. КРАФТ ТРЕЙД ООД има дългогодишни партньорства с производители и дистрибутори на електрическо оборудване, на база на които ползва максимални търговски 
отстъпки и редица финансови преференции. Също така дружеството разполага с квалифицирани специалисти и база за асемблиране на ел. табла, което води до ниска себестойност на 
ел. таблата и ниска продажна цена. Това е един от основните фактори, които повлияха положително за намаляване на цената на предложените от нас дейности.

2. Заплащането на работниците в КРАФТ ТРЕЙД ООД се извършва като крайното месечно възнаграждение е количеството на изпълнената работа от един работник, а не 
основното месечно възнаграждение, с което той е назначен.

3. Заложените допълнителни разходи за труд са 80%, като участникът не поддържа тежък административен апарат, с което се намаляват разходите за издръжка на 
администрация.

4. На следващо място изключително благоприятно на крайната цена на нашата оферта повлия факта, че обектите на „Софийска вода" АД" са в и около гр. София.
КРАФТ ТРЕЙД ООД има складова база в гр. София. Доставио -складовите разходи са сведени до минимално отражение върху крайната себестойност на строителната продукция. 
Разполагаме със собствени товарни транспорти средства, с които едновременно с транспортиране на служителите до обекта се извършва и доставка на материали.

5. За изпълнение на поръчката сме заложили минимална печалба - стратегията на дружеството е да реализира печалба от по-бързия оборот на средствата, а не от 
завишавано на крайната цена на услугите, като добрата организация на строителните процеси и гъвкавост при планирането на състава на работните звена води до съкращаване на 
сроковете за изпълнение.

6. За изпълнение на поръчката дружеството ще използва собствена механизация, която е нова и в гаранция, следователно няма допълнителни разходи върху 
механизацията.

Комисията разгледа обосновката. Участникът информира, че предоставеното от него ценово предложение е формирано на база получените ценови оферти от съответните 
производители и вносители, какго и съответно начислените от него досгавно-складови разходи, печалба и формирания труд за изпълнение на описаните строително монтажни дейности.

Комисията единодушно реши да приеме обосновката на КРАФТ ТРЕЙД ООД на основание чл. 72(2), т.2 ЗОП -  избраните технически решения и наличието на изключително 
благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите и услугите или за изпълнението на строителството.

В законово установения 5-дневен срок от получаване на искането участникът МОНТАЖИ КО ЕООД чрез ЦАИС изпрати обосновката на 02/10/2020 в 13:58 часа.
1. Предложените единични цени в нашата оферта са съобразени с професионалния опит на служителите, които ще изпълняват дейностите по договора. Ръководният и

технически персонал имат необходимите качества и дългогодишен опит в изпълнението на сходни обекти, включително и подмяна на електроинсталациите на обектите на „Софийска 
вода“ АД. Това е предпоставка за добра мобилизационно-организационна подготовка на работа и кратки срокове. Това също предполага и по-ниско ниво ка разходи за труд и съответно 
обосновано да се достигне до цената на нашата оферта.
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2. „Монтажи КО“ ЕООД разполага е добре развит и работещ търговски отдел. Имаме дългогодишен опит в доставката на оборудване за електроинсталации. 
Дружеството има сключени рамкови договори за значителни търговски отстъпки с водещи производители на електрооборудване като „Сименс“, „Шнайдер Електрик“ „Елкабел Бургас“ 
и др. Това дава възможност да се постигнат по-ниски цени за доставка на необходимите материали и съответно обосновано да се достигне до цената на нашата оферта.

3. Местоположението на фирмата е в промишлената зона на гр. София - бул. Илиянци 72, където разполагаме със сервизни помещения, работилници, складове, което ни
позволявала съхраняваме голямо количество материали и оборудване и да правим заготовки за последващ монтаж.

4. При изготвяне на Нашата оферта за спазени всички изисквания на българското законодателство - спазваме всички приложими правила и изисквания, свързани с
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право. 
Дружеството не получава държавни помощи.

Изложените до тук мотиви, както и дългогодишният ни професионален опит в областта на изграждането на проекти от сходно естество, са предпоставка за качествено и 
навременно извършване на строително-монтажните дейности по горецигираната процедура.

Комисията разгледа обосновката. Участникът информира, че предоставеното от него ценово предложение е формирано на база получените ценови оферти от съответните 
производители и вносители, както и съответно начислените от него доставно-складови разходи, печалба и формирания труд за изпълнение на описаните строително монтажни дейности.

Комисията единодушно реши да приеме обосновката на МОНТАЖИ КО ЕООД на основание чл. 72(2), т.2 ЗОП -  избраните технически решения и наличието на 
изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите и услугите или за изпълнението на строителството.

Комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти. Съгласно от конкурсната документация методиката за оценка е: Оценяваното ценово предложение на 
всеки допуснат участник е получената стойност в клетка „Общо“, която е сума от всички единични цени в колона ,Дд. цена, в лева, без ДДС“. Участникът с най-нисък общ сбор 
получава 100 точки. Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава като най-ниския общ сбор се умножи по 100 точки и резултатът се раздели на предложението на 
съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Участникът, получил най-висока оценка, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора.
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ПРВДСЕДАТЕД: Сергей Поборнико в

ЧЛЕНОВЕ; Никола Неделчев
Марио Муташки



номер 00435-2020-01)44 51053-SP-3344
Подмяна на елекгроиисталацпп на обсип и па „Софийска водя' АД.

публикувана информация п РОП па ЦАПС на 20.08.2020 г. под номер F56684 2020-005247

Таблица „Оценка“

№ Участник Оферта № Точки Предложена цена в лева без ДДС

1. КРАФТ ТРЕЙД ООД OF89729 100,00
10195,05

2. МОНТАЖИ КО ЕООД OF89638 96,08 10 610,59

3. ПРОТЕКТ ООД OF91794 82,96 12 252,47

4. АвесГ ЕООД OF100636 81,56 12 500,33

5. ВИЙОМ ЕООД OF89645 80,14 12 721,65

6. РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД OF99700 77,64 13 132,00

7. ИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД OF90748 45,01 22 650,95

На база на извършената оценка на допуснатите оферти, комисията предлага следното класиране на участниците, чиито предложения отговарят на обявените от 
Възложителя изисквания и на ЗОП:

1 КРАФТ ТРЕЙД ООД

2 МОНТАЖИ КО ЕООД

3 ПРОТЕКТ ООД

4 АвесГ ЕООД

5 ВИЙОМ ЕООД

6 РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД

7 СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД

На основание направените констатации и извършената оценка, комисията предлага на Изпълнителния директор на „Софийска вода” АД да се подпише договор за 
„Подмяна на електро инсталации на обекти на „Софийска вода“ АД“ с КРАФТ ТРЕЙД ООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Поборников

ЧЛЕНОВЕ: Никола Неделчев ^
Марио Муташки



номер 00435-2020-0044 5I053-SP-3344
Подмяна ня електроинсталации па обекти на „Софийска воля'1 лД.

публикувана информация в РОП ня ЦЛПС на 20.08.2020 г. под номер F56684 2020-005247

Настоящият протокол от работата на Комисията за подбор, разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава за 
утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по реда на чл. 106 от Закона за обществените поръчки.

Протоколът е съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ №>1 Обобщена ценова таблица

2. Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените от участниците оферти.

София, ............... Л  0/2020

Утвърдил доклада:..

Васил Борисов Тренев

Изпълнителен директор

София..................... Л0/2020

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей ПоВорнихов
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ЧЛЕНОВЕ: Никола Неделчев
Марио Мугашхи

09/11/2020

09/11/2020



номер 00435-2020-01)44 5I053-SP-3344
Подмина на електроинсталации на обекти на „Софийска вода“ ЛД.

публикувана информации в 14)П на ЦЛНС па 20.08.2020 г. под номер F56684 2020-005247
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Ценова таблица

51053-3344 Ремонт на електро инсталации на обекти на Софийска вода
АД

М ярка
Крафт

Трейд

О О Д

М онтаж и  

Ко ЕОО Д

Протект

О О Д

АвесГ
ЕО О Д

Вийом

ЕО О Д

Рем онт П 

Строй  

ЕО О Д

Сиском  

И нж енери  

нг А Д

№ Описание на дейностите и материалите Оферта OF89729 OF89638 OF91794 OF100636 OF89645 OF99700 OF90748

PVC канали

1 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20х 10 мм м. 1.50 лв. 3.77 лв. 1.90 лв. 4.08 лв. 2.16 лв. 4.03 лв. 1.88 лв.

2 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 20х 20 мм м. 1.50 лв. 7.70 лв. 2.94 лв. 3.78 лв. 2.53 лв. 4.55 лв. 2.28 лв.

3 Доставка поставяне на PVC кабелен канал 25х 20 мм м. 1.80 лв. 7.75 лв. 3.50 лв. 3.84 лв. 3.34 лв. 4.31 лв. 2.35 лв.

4 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40х 20 мм м. 2.00 лв. 5.19 лв. 4.45 лв. 4.43 лв. 3.73 лв. 5.26 лв. 2.96 лв.

5 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 40х 40 мм м. 2.20 лв. 10.55 лв. 5.50 лв. 5.20 лв. 4.18 лв. 5.81 лв. 4.08 лв.

6 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 60х 40 мм м. 2.80 лв. 8.36 лв. 8.30 лв. 6.97 лв. 5.86 лв. 9.31 лв. 5.96 лв.

7 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал бОх 60 мм м. 3.20 лв. 9.58 лв. 9.70 лв. 8.67 лв. 6.88 лв. 9.77 лв. 8.57 лв.

8 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 120х 40 мм м. 10.00 лв. 17.78 лв. 15.40 лв. 12.79 лв. 9.98 лв. 18.12 лв. 13.52 лв.

9 Доставка и поставяне на PVC кабелен канал 140х 70 мм м. 12.00 лв. 19.89 лв. 24.75 лв. 18.58 лв. 12.14лв. 20.30 лв. 20.37 лв.

10 Доставка и полагане на PVC кабелен канал 50.0х 14.0 мм, LO-50 м. 4.00 лв. 7.39 лв. 6.20 лв. 8.05 лв. 8.76 лв. 7.52 лв. 7.92 лв.

11 Доставка и монтаж на крайна капачка за кабелен канал 20х 20 мм бр. 1.00 лв. 2.07 лв. 0.88 лв. 3.69 лв. 1.59 лв. 3.63 лв. 0.54 лв.

12 Доставка и монтаж на крайна капачка за кабелен канал 25х 20 мм бр. 1.00 лв. 2.08 лв. 0.91 лв. 3.56 лв. 1.59 лв. 3.65 лв. 0.55 лв.

13 Доставка и монтаж на крайнакапачка за кабелен канал 40х 20 мм бр. 1.00 лв. 2.39 лв. 1.28 лв. 4.02 лв. 1.59 лв. 3.98 лв. 1.01 лв.

14 Доставка и монтаж на крайна капачка за кабелен канал 40х 40 мм бр. 1.00 лв. 2.55 лв. 1.45 лв. 4.25 лв. 2.07 лв. 4.16 лв. 1.26 лв.

15 Доставка и монтаж на крайнакапачка за кабелен канал бОх 40 мм бр. 1.00 лв. 2.70 лв. 1.85 лв. 3.75 лв. 2.08 лв. 5.00 лв. 1.48 лв.

16 Доставка и монтаж на крайна капачка за кабелен канал бОх 60 мм бр. 1.50 лв. 5.21 лв. 2.05 лв. 3.72 лв. 2.30 лв. 7.75 лв. 5.26 лв.

17 Доставка и монтаж на крайна капачка за кабелен канал 120х 40 мм бр. 2.00 лв. 7.36 лв. 2.55 лв. 5.77 лв. 2.51 лв. 10.11лв. 2.21 лв.

18 Доставка и монтаж на крайна капачка за кабелен канал 140х 70 мм бр. 2.00 лв. 2.94 лв. 2.83 лв. 5.36 лв. 2.62 лв. 5.27 лв. 1.85 лв.

12

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Поборпиков

ЧЛЕНОВЕ: Никола Неделчев
Марио Мутшпки



номер 00435-2020-4)044 5 1053-SP-3344
Подмяна на електроинсталации на обекти на „Софийска вода“ ЛД.

публикувана информации в POI1 на ЦЛИС на 20.08.2020 г. под номер F56684 2020-005247
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Ценова таблица

51053-3344 Ремонт на електро инсталации на обекти на Софийска вода
АД

М ярка
Крафт
Трейд

О О Д

М о н таж и  

Ко ЕО О Д

Протект

О О Д

АвесГ

ЕО О Д

Вийом

ЕО О Д

Рем онт П 

Строй  

ЕО О Д

Сиском  

И нж енери  

нг ЛД

№ Описание на дейностите и материалите Оферта OF89729 OF89638 OF91794 OF100636 OF89645 OF99700 OF90748

19 Доставка и монтаж на Тройншс за кабелен канал 20х 20 мм бр. 2.00 лв. 2.27 лв. 3.90 лв. 5.65 лв. 4.72 лв. 5.22 лв. 0.85 лв.

20 Доставка и монтаж на Тройник за кабелен канал 25х 20 мм бр. 2.00 лв. 2.23 лв. 4.20 лв. 5.59 лв. 4.83 лв. 5.17 лв. 0.79 лв.

21 доставка и монтаж наТройник за кабелен канап 40х 20 мм бр. 2.00 лв. 2.64 лв. 4.65 лв. 6.20 лв. 5.31лв. 6.30 лв. 1.39 лв.

22 Доставка и монтаж на Тройник за кабелен канал бОх 40 мм бр. 5.00 лв. 3.29 лв. 5.95 лв. 6.47 лв. 6.18 лв. 7.01 лв. 1.95 лв.

23 Доставка и монтаж наТройник за кабелен канал 140х 70 мм бр. 5.00 лв. 5.07 лв. 7.82 лв. 11.53 лв. 11.62 лв. 14.23 лв. 5.28 лв.

24 Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 20х 20 мм бр. 2.00 лв. 2.27 лв. 1.82 лв. 5.65 лв. 4.72 лв. 5.22 лв. 0.84 лв.

25 Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 25х 20 мм бр. 2.00 лв. 2.23 лв. 2.20 лв. 5.59 лв. 4.83 лв. 5.17 лв. 0.79 лв.

26 Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40х 20 мм бр. 2.00 лв. 2.64 лв. 2.40 лв. 6.20 лв. 4.31 лв. 6.30 лв. 1.39 лв.

27 Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 40х 40 мм бр. 2.00 лв. 2.83 лв. 2.82 лв. 6.47 лв. 5.18 лв. 6.51 лв. 1.67 лв.

28 Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 6Ох 40 мм бр. 2.00 лв. 3.46 лв. 6.98 лв. 6.12 лв. 5.62 лв. 8.39 лв. 2.00 лв.

29 Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен бОх 60 мм бр. 5.00 лв. 5.21 лв. 7.60 лв. 6.44 лв. 6.49 лв. 10.30 лв. 8.00 лв.

30 Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен бОх 40 мм бр. 5.00 лв. 3.46 лв. 6.98 лв. 6.12 лв. 6.75 лв. 8.40 лв. 2.00 лв.

31 Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 120х 40 мм бр. 5.00 лв. 7.36 лв. 10.70 лв. 9.35 лв. 7.07 лв. 16.75 лв. 3.45 лв.

32 Доставка и монтаж на Ъгъл за кабелен канал, равнинен 140х 70 мм бр. 5.00 лв. 5.48 лв. 13.61 лв. 12.35 лв. 7.55 лв. 14.62 лв. 5.90 лв.

PVC канали за вграждане на контакти и ключове и метални скари

33 До ставка и монтаж на Пластмасов канал за вграждане на контакти М. 12.00 лв. 8.06 лв. 15.25 лв. 17.04 лв. 13.18лв. 16.10 лв. 19.71 лв.

34 Доставка и монтаж на Краен елемент-ляв, за пластмасов канал за 
вграждане на контакти бр. 2.00 лв. 3.82 лв. 2.68 лв. 5.67 лв. 5.24 лв. 5.21 лв. 2.50 лв.

35 Доставка и монтаж на Краен елемент-десен, за пластмасов канал за 
в 1 раждане на контакти бр. 2.00 лв. 3.82 лв. 2.68 лв. 5.67 лв. 5.24 лв. 5.21 лв. 2.50 лв.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ; Сергей Поборников

ЧЛЕНОВЕ: Никола Неделчев,

/

Марио Мугашки



номер 00435-2020-0044 51053-SP-3344
Полмяка на електроинсталации на обекти па „Софийска вола“ АД.

публикувана информации в НОП на ЦАНС на 20.08.2020 г. пол номер F56684 2020-005247
ПРИЛОЖЕНИЕ № I

Ценова таблица

51053-3344 Ремонт на електро инсталации на обекти на Софийска вода
А Д

М ярка
Крафт
Трейд

О О Д

М он таж и  

Ко ЕОО Д

Протект

О О Д

АвесГ

ЕО О Д

ВИЙОМ
ЕО О Д

Рем онт П 

Строй  

ЕО О Д

Сиском  

И нж енери  

нг АД

№ Описание на дейностите и материалите Оферта OF89729 OF89638 OF91794 OF100636 OF89645 OF99700 OF90748

36 Доставка и монтаж на Контактна кутия за вграждане тип „Шуко”, единичен бр. 8.00 лв. 12.30 лв. 11.20 лв. 8.50 лв. 16.20 лв. 19.80 лв. 4.74 лв.

37 Доставка и монтаж на Контактна кутия за вграждане тип ,ДИуко”, двоен бр. 12.00 лв. 14.42 лв. 18.70 лв. 15.96 лв. 21.60 лв. 24.70 лв. 9.09 лв.

38 Свързване на контакт за вграждане в пластмасов канал бр. 1.00 лв. 1.70 лв. 3.20 лв. 12.00 лв. 4.04 лв. 3.74 лв. 10.79 лв.

39 Доставка и монтаж на Ключ за вграждане еднополюсен, 16А, за кабелен 
канал бр. 4.50 лв. 5.94 лв. 16.80 лв. 9.13 лв. 10.53 лв. 10.20 лв. 3.88 лв.

40 Свързване на ключ за вграждане в пластмасов канал бр. 1.00 лв. 3.74 лв. 3.00 лв. 12.00 лв. 3.78 лв. 3.74 лв. 10.79 лв.

41 Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 75/40/7, комплект с 
капак м 9.80 лв. 17.99 лв. 16.50 лв. 25.24 лв. 16.20 лв. 18.00 лв. 21.27 лв.

42 Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 100/40/7, комплект с 
капак м 11.00 лв. 28.46 лв. 19.80 лв. 27.96 лв. 20.52 лв. 21.20 лв. 28.31 лв.

43 Доставка и монтаж на перфорирана метална скара, 160/40/7, комплект с 
капак

м 13.00 лв. 26.08 лв. 24.80 лв. 32.06 лв. 25.92 лв. 26.10 лв. 31.48 лв.

44 Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 75 бр. 6.00 лв. 9.22 лв. 7.80 лв. 8.89 лв. 9.72 лв. 9.20 лв. 9.46 лв.

45 Доставка и монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 100 бр. 6.00 лв. 13.13 лв. 7.80 лв. 8.89 лв. 9.72 лв. 9.20 лв. 10.40 лв.

46 Доставка н монтаж на стена на конзола за монтаж на скара 160 бр. 7.00 лв. 13.14 лв. 8.60 лв. 9.46 лв. 9.72 лв. 9.60 лв, 10.46 лв.

Подготовка на стени и др. монтажни работи

47 Изкопаване на кабелен канал в тухла и шпакловка м. 2.20 лв. 5.44 лв. 3.70 лв. 5.40 лв. 4.11 лв. 5.10 лв. 8.56 лв.

48 Изкопаване на кабелен канал в бетон и шпакловка м. 2.90 лв. 8.84 лв. 6.80 лв. 10.20 лв. 5.10 лв. 7.10 лв. 17.09 лв.

49 доставка и полагане на гофрирана тръба ф13.5мм м. 1.00 лв. 1.76 лв. 1.15 лв. 1.90 лв. 1.20 лв. 1.75 лв. 1.26 лв.

50 доставка и полагане на гофрирана тръба ф23мм м. 1.10 лв. 1.91 лв. 1.29 лв. 2.08 лв. 1.41 лв. 1.90 лв. 1.41 лв.

51 доставка и полагане на гофрирана тръба ф40мм м. 1.50 лв. 2.68 лв. 2.05 лв. 2.55 лв. 1.80 лв. 2.68 лв. 1.71 лв.

52 доставка и полагане на гофрирана тръба ф50мм м. 2.90 лв. 2.91 лв. 2.78 лв. 2.77 лв. 1.89 лв. 2.95 лв. 1.87 лв.
14

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Поборников

Никола НеделчевЧЛЕМОВЕ2
Марио Мугашки



номер 00435-2020-0044 51053-SP-3344
Подмяна на електроинсталации на обекти на „Софийска водя“ ЛД.

публикувана информация в РОИ на ЦАНС па 20.08.2020 г. нод номер F56684 2020-005247
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

1 (снова таблица

51053-3344 Ремонт на електро инсталации на обекти на Софийска вода
А Д

М ярка
Крафт

Трейд

О О Д

М он таж и  

Ко ЕО О Д

Протект

О О Д

АвесГ

Е О О Д

Вийом

ЕО О Д

Р ем онт П 

Строй  

ЕО О Д

Сиском  

И нж енери  

нг А Д

№ Описание на дейностите и материалите Оферта OF89729 OF89638 OF91794 OF100636 OF89645 OF99700 OF90748

53 доставка и полагане на гофрирана тръба фбЗмм М. 3.50 лв. 2.95 лв. 3.25 лв. 3.46 лв. 2.41 лв. 3.15 лв. 3.37 лв.

54 доставка и полагане на гофрирана тръба ф1 Юмм м. 4.90 лв. 4.48 лв. 6.50 лв. 4.86 лв. 4.72 лв. 5.55 лв. 4.82 лв.

55 Направа на отвор за конзола в бетон и монтаж на конзола бр. 4.00 лв. 8.33 лв. 4.50 лв. 9.00 лв. 25.22 лв. 8.33 лв. 12.43 лв.

56 Направа на отвор за конзола в тухла и монтаж на конзола бр. 2.80 лв. 4.42 лв. 2.50 лв. 4.80 лв. 11.33 лв. 4.42 лв. 10.28 лв.

57 Направа на отвор за разклонителна кутия в бетон и монтаж бр. 6.00 лв. 9.86 лв. 6.40 лв. 10.20 лв. 31.11лв. 9.85 лв. 12.43 лв.

58 Направа на отвор за разклонителна кутия в тухла и монтаж бр. 5.50 лв. 5.95 лв. 4.20 лв. 6.60 лв. 12.22 лв. 5.95 лв. 12.43 лв.

59 Ел. връзки в разклонителна кутия бр. 0.20 лв. 13.60 лв. 6.50 лв. 5.28 лв. 6.66 лв. 4.60 лв. 4.32 лв.

60 Къртене на отвор за ел. табло в бетон бр. 10.00 лв. 51.00 лв. 20.00 лв. 49.20 лв. 55.00 лв. 45.70 лв. 22.15 лв.

61 Къртене на отвор за ел. табло в тухла бр. 5.00 лв. 24.14 лв. 12.50 лв. 26.40 лв. 25.00 лв. 24.10 лв. 14.03 лв.

62 Замазване на отвори от демонтирани ключове и контакти бр. 2.00 лв. 6.80 лв. 2.20 лв. 4.20 лв. 3.99 лв. 3.75 лв. 12.91 лв.

63 Почистване и изхвърляне на битови отпадъци м3 15.00 лв. 25.50 лв. 20.00 лв. 18.00 лв. 10.00 лв. 16.50 лв. 49.89 лв.

Апартаментни табла и автоматични прекъсвачи

64 Доставка и монтаж на табло 1б00х ЮОх 200 мм с монтажна плоча бр. 420.00 лв. 202.00 лв. 842.00 лв. 554.90
лв.

420.00
лв. 734.80 лв. 935.89 лв.

65 Доставка и монтаж на табло ЮООх 1000х 200 мм с монтажна плоча бр. 260.00 лв. 173.75 лв. 384.00 лв. 411.67
лв.

402.00
лв. 505.10 лв. 571.54 лв.

66 Доставка и монтаж на табло бООх 400х 200 мм с монтажна плоча бр. 130.00 лв. 225.38 лв. 112.00 лв. 109.77
лв.

126.52
лв. 169.30 лв. 164.48 лв.

67 Доставка и монтаж на табло 400х ЗООх 200 мм с монтажна плоча бр. 95.00 лв. 76.00 лв. 96.00 лв. 64.71 лв. 102.64
лв. 117.43 лв. 119.37 лв.

68 Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 8 прекъсвача) бр. 25.00 лв. 22.25 лв. 23.55 лв. 36.34 лв. 39.00 лв. 39.50 лв. 50.88 лв.

69 Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 12 прекъсвача) бр. 30.00 лв. 40.83 лв. 28.90 лв. 39.79 лв. 49.00 лв. 48.80 лв. 53.51лв.
15

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Поборншгов

Никола Неделчев
/  ,

ЧЛЕНОВЕ:
Марио Муташки



номер 00435-2020-0044 51053-SP-3344
Полмян» н» електроинсталации на обекти на „Софийска вола" АД,

публикувана информации п РОП на ЦАИС на 20.00.2020 г. пол номер F50684 2020-005247
ПРИЛОЖЕНИЕ Лг I

Ценова таблица

51053-3344 Ремонт на електро инсталации на обекти на Софийска вода
А Д

М ярка
Крафт

Трейд

О О Д

М он таж и  

Ко ЕОО Д

Протект

О О Д

АвесГ

Е О О Д

Вийом

ЕО О Д

Р ем онт П 

Строй  

Е О О Д

Сиском  

И нж енери  

нг А Д

№ Описание на дейностите и материалите Оферта OF89729 OF89638 OF91794 OF100636 OF89645 OF99700 OF90748

70 Доставка и монтаж на кутия за ел. табло (до 24 прекъсвача) бр. 35.00 лв. 44.50 лв. 47.80 лв. 55.47 лв. 72.00 лв. 72.52 лв. 70.97 лв.

71 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-6А бр. 5.00 лв. 7.89 лв. 5.89 лв. 2.78 лв. 6.95 лв. 6.40 лв. 8.60 лв.

72 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-10А бр. 5.00 лв. 7.34 лв. 5.55 лв. 2.34 лв. 6.57 лв. 5.90 лв. 10.10 лв.

73 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-16А бр. 5.00 лв. 7.34 лв. 5.55 лв. 2.34 лв. 6.57 лв. 5.90 лв. 12.25 лв.

74 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-25А бр. 5.00 лв. 7.34 лв. 5.55 лв. 2.34 лв. 6.57 лв. 5.90 лв. 12.65 лв.

75 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-32А бр. 5.00 лв. 7.34 лв. 5.55 лв. 2.65 лв. 6.57 лв. 5.90 лв. 12.65 лв.

76 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-40А бр. 6.00 лв. 8.09 лв. 5.55 лв. 3.10 лв. 7.82 лв. 6.60 лв. 13.38 лв.

77 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 1Р-63А бр. 6.00 лв. 11.49 лв. 6.95 лв. 4.85 лв. 11.20 лв. 9.60 лв. 17.52 лв.

78 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-бА бр. 14.00 лв. 13.70 лв. 15.65 лв. 13.21 лв. 21.03 лв. 16.00 лв. 28.38 лв.

79 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-10А бр. 14.00 лв. 12.10 лв. 14.10лв. 11.26 лв. 19.30 лв. 14.40 лв. 26.35 лв.

80 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-16А бр. 14.00 лв. 16.63 лв. 14.10 лв. 11.26 лв. 19.30 лв. 14.40 лв. 26.29 лв.

81 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-25А бр. 14.00 лв. 16.63 лв. 14.10 лв. 11.26 лв. 19.30 лв. 14.40 лв. 21.88 лв.

82 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-32A бр. 14.00 лв, 12.10лв. 14.10 лв. 11.93 лв. 19.30 лв. 14.40 лв. 27.20 лв.

83 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-40А бр. 14.00 лв. 20.21 лв. 14.10 лв. 15.77 лв. 21.19 лв. 17.50 лв. 30.77 лв.

84 Доставка и  монтаж на автоматичен прекъсвач 3P-63A бр. 16.00 лв. 30.55 лв. 17.55 лв. 25.78 лв. 36.36 лв. 26.80 лв. 43.12 лв.

85 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-100А бр. 31.00 лв. 67.25 лв. 110.00 лв. 151.86
лв.

151.49
лв. 58.80 лв. 135.89 лв.

86 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-125А бр. 65.00 лв. 83.00 лв. 157.00 лв. 151.86
лв.

163.92
лв. 84.90 лв. 139.84 лв.

87 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач ЗР-160А бр. 138.00 лв. 93.50 лв. 157.00 лв. 151.86
лв.

266.77
лв. 94.50 лв. 163.73 лв.
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88 Свързване на монофазен предпазител в табло бр. 2.00 лв. 68.00 лв. 3.00 лв. 12.00 лв. 3.11лв. 2.10 лв. 1.67 лв.
89 Свързване на трифазен предпазител в табло бр. 3.00 лв. 85.00 лв. 4.50 лв. 60.00 лв. 5.22 лв. 4.30 лв. 3.24 лв.

90 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р- 
6А бр. 25.00 лв. 27.95 лв. 32.25 лв. 19.33 лв. 33.00 лв. 31.91 лв. 58.59 лв.

91 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р- 
10А бр. 25.00 лв. 20.44 лв. 29.50 лв. 16.91 лв. 79.14 лв. 23.90 лв. 53.73 лв.

92 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р- 
16А бр. 25.00 лв. 26.22 лв. 29.50 лв. 9.40 лв. 79.14 лв. 23.90 лв. 53.73 лв.

93 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р- 
25А бр. 25.00 лв. 26.22 лв. 29.50 лв. 9.40 лв. 79.14 лв. 23.90 лв. 38.08 лв.

94 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р- 
40А бр. 25.00 лв. 17.45 лв. 30.50 лв. 9.40 лв. 89.21 лв. 25.10 лв. 39.67 лв.

95 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 1Р- 
63А бр. 40.00 лв. 33.20 лв. 55.60 лв. 14.35 лв. 141.00

лв. 59.91 лв. 56.25 лв.

96 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита ЗР- 
6А бр. 40.00 лв. 38.45 лв. 57.35 лв. 101.56

лв. 59.28 лв. 64.60 лв. 137.79 лв.

97 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита ЗР- 
10А бр. 40.00 лв. 38.45 лв. 57.35 лв. 101.56

лв. 59.25 лв. 64.60 лв. 144.76 лв.

98 Доставка и  монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита ЗР- 
16А бр. 40.00 лв. 38.45 лв. 57.35 лв. 9.14 лв. 59.25 лв. 64.60 лв. 151.35 лв.

99 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита ЗР- 
25А бр. 35.00 лв. 45.73 лв. 57.35 лв. 9.14 лв. 28.00 лв. 41.50 лв. 157.54 лв.

100 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита ЗР- 
40А бр. 35.00 лв. 47.11 лв. 59.00 лв. 9.14 лв. 97.08 лв. 42.76 лв. 164.53 лв.

101 Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита ЗР- 
63А бр. 80.00 лв. 141.52 лв. 72.00 лв. 13.93 лв. 106.80

лв. 127.35 лв. 72.85 лв.
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102 Свързване на монофазна дефектнотокова зашита в табло бр. 2.00 лв. 68.00 лв. 5.50 лв. 84.00 лв. 32.00 лв. 3.23 лв. 4.32 лв.

103 Свързване на трифазна дефектнотокова защта в табло бр. 3.00 лв. 85.00 лв. 8.50 лв. 132.00
лв. 45.00 лв. 4.60 лв. 6.47 лв.

104 Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 1Р бр. 82.30 лв. 34.05 лв. 53.55 лв. 6.74 лв. 140.00
лв. 96.80 лв. 282.71 лв.

105 Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 1P+N бр. 94.50 лв. 44.55 лв. 99.90 лв. 16.85 лв. 150.00
лв. 168.70 лв. 411.79 лв.

106 Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA ЗР бр. 160.00 лв. 65.55 лв. 175.20 лв. 21.34 лв. 167.00
лв. 236.80 лв. 146.47 лв.

107 Доставка и монтаж на катоден отводител 65kA 3P+N бр. 210.00 лв. 76.05 лв. 210.50 лв. 37.07 лв. 188.00
лв. 296.20 лв. 369.31 лв.

108 Свързване на катоден отводител в табло бр. 5.00 лв. 153.00 лв. 25.50 лв. 306.00
лв. 8.00 лв. 7.10 лв. 10.79 лв.

109 Доставка и монтаж на моторна защита З р /1,4-2 А бр. 40.00 лв. 35.63 лв. 64.65 лв. 126.95
лв. 60.00 лв. 88.60 лв. 111.83 лв.

ПО Доставка и монтаж на моторна защита Зр/ 1,8-2,5А бр. 50.00 лв. 35.63 лв. 64.65 лв. 130.02
лв. 60.00 лв. 92.90 лв. 107.62 лв.

111 Доставка и монтаж на шина Din -перфорирана бр. 10.00 лв. 8.00 лв. 2.95 лв. 4.82 лв. 7.00 лв. 3.50 лв. 17.57 лв.

112 Доставка и монтаж на шина земна бр. 10.00 лв. 10.50 лв. 19.75 лв. 16.11 лв. 10.20 лв. 28.10 лв. 45.12 лв.

113 Доставка в  монтаж на шина нулева -изолирана бр. 10.00 лв. 10.50 лв. 13.50 лв. 17.92 лв. 9.20 лв. 9.88 лв. 13.79 лв.

114 Доставка и монтаж на монофазен гребен 1Р 54 зъба 63 А бр. 15.00 лв. 24.70 лв. 14.75 лв. 13.33 лв. 23.61 лв. 36.70 лв. 25.56 лв.

115 Доставка и монтаж на трифазен гребен ЗР 54 зъба 63 А бр. 25.00 лв. 34.70 лв. 35.20 лв. 25.27 лв. 39.60 лв. 68.80 лв. 41.31лв.

116 Доставка и монтаж на редова клема винтова 2,5 mm2 , сива бр. 3.00 лв. 1.04 лв. 0.88 лв. 1.82 лв. 1.25 лв. 0.90 лв. 4.64 лв.

117 Доставка и монтаж на редова клема винтова 2,5 mm2 , синя бр. 3.00 лв. 1.04 лв. 1.13 лв. 1.87 лв. 1.32 лв. 1.90 лв. 4.74 лв.
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118 Доставка и монтаж на редова клема винтова 2 ,5  mm2  , ж.з. бр. 3.00 лв. 1.04 лв. 3.90 лв. 3.98 лв. 2.82 лв. 4.44 лв. 7.38 лв.

119 Доставка и монтаж на крайна капачка за редова клема 2,5 m m 2 бр. 2.00 лв. 0.72 лв. 0.62 лв. 1.53 лв. 0.76 лв. 0.23 лв. 0.66 лв.

120 Доставка и монтаж на стопер за din шина бр. 2.00 лв. 0.72 лв. 0.93 лв. 7.80 лв. 1.37 лв. 2.40 лв. 0.93 лв.

121 Доставка и монтаж на щуцер PVC, PG 9 бр. 3.00 лв. 0.88 лв. 0.50 лв. 1.46 лв. 2.04 лв. 0.40 лв. 5.62 лв.

122 Доставка и монтаж на щуцер PVC, PG 12 бр. 3.00 лв. 0.93 лв, 0.50 лв. 1.55 лв. 2.60 лв. 0.45 лв. 5.71 лв.

123 Доставка и монтаж на щуцер PVC, PG 19 бр. 3.00 лв. 1.14 лв. 0.61 лв. 1.69 лв. 1.99 лв. 0.70 лв. 5.90 лв.

124 Доставка и монтаж на щуцер PVC, PG 21 бр. 3.00 лв. 6.70 лв. 0.85 лв. 1.90 лв. 3.22 лв. 0.70 лв. 6.03 лв.

125 Доставка и монтаж на щуцер PVC, PG 29 бр. 3.00 лв. 7,20 лв. 1.59 лв. 2.34 лв. 4.68 лв. 1.20 лв. 6.46 лв.

126 Доставка и монтаж на щуцер PVC, PG 32 бр. 3.00 лв. 4.66 лв. 2.92 лв. 3.25 лв. 10.56 лв. 1.60 лв. 7.25 лв.

Контакти и ключове

127 Доставка и монтаж на контакт „Шуко” за скрита инсталация бр. 5.00 лв. 8.86 лв. 5.55 лв. 0.43 лв. 5.27 лв. 6.10 лв. 14.19 лв.

128 Доставка и монтаж на контакт „Шуко” за открита инсталация бр. 5.00 лв. 8.45 лв. 5.55 лв. 0.36 лв. 5.49 лв. 6.10 лв. 10.35 лв.

129 Доставка и монтаж на контакт- монофазен евро, неподвижен с капак 16А, 
2Р+земя, IP65 бр. 15.00 лв. 16.58 лв. 22.80 лв. 15.55 лв. 11.54 лв. 23.90 лв. 26.79 лв.

130 Доставка и монтаж на контакт- трифазен евро за табло, неподвижен с капак 
32А, 3P+N+E, IP65 бр. 20.00 лв. 18.10 лв. 46.40 лв. 37.27 лв. 23.77 лв. 33.90 лв. 40.53 лв.

131 Свързване на контакт „Шуко” за открита или скрита инсталация бр. 1.00 лв. 2.55 лв. 2.50 лв. 14.40 лв. 7.11лв. 2.55 лв. 4.32 лв.

132 Доставка и монтаж на юпоч обикновен, открит монтаж бр. 5.00 лв. 6,00 лв. 5.05 лв. 0.36 лв. 8.49 лв. 5.80 лв. 11.15 лв,

133 Доставка и монтаж на ключ обикновен, скрит монтаж бр. 5.00 лв. 6.30 лв. 4.95 лв. 0.43 лв. 8.27 лв. 6.00 лв. 13.06 лв.

134 Доставка и монтаж на ключ сериен, открит монтаж бр. 5.00 лв. 6.34 лв. 4.95 лв. 0.50 лв. 9.48 лв. 6.05 лв. 16.13 лв.
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№ Описание на дейностите н материалите Оферта OF89729 OF89638 OF91794 OF100636 OF89645 OF99700 OF90748

135 Доставка и монтаж на ключ сериен, скрит монтаж бр. 5.00 лв. 6.81 лв. 5.25 лв. 0.52 лв. 8.87 лв. 6.50 лв. 13.85 лв.

136 Доставка и монтаж на девиаторен ключ, открит монтаж бр. 5.00 лв. 6.34 лв. 4.95 лв. 0.43 лв. 14.95 лв. 6.10 лв. 14.31 лв.

137 Доставка и монтаж на девиаторен ключ, скрит монтаж бр. 5.00 лв. 6.78 лв. 4.95 лв. 0.49 лв. 8.72 лв. 6.50 лв. 13.96 лв.

138 Доставка и монтаж на импулсен ключ, открит монтаж бр. 5.00 лв. 5.66 лв. 5.56 лв. 0.36 лв. 12.49 лв. 6.75 лв. 14.71 лв.

139 Доставка и монтаж на импулсен ключ, скрит монтаж бр. 5.00 лв. 5.30 лв. 5.25 лв. 0,47 лв. 7.67 лв. 6.35 лв. 13.74 лв.

140 Свързване на обикновен ключ (открит или закрит монтаж ) бр. 1.00 лв. 4.25 лв. 2.50 лв. 14.40 лв. 2.00 лв. 2.50 лв. 4.32 лв.

141 Свързване на сериен ключ (открит или закрит монтаж ) бр. 1.00 лв. 4.25 лв. 2.50 лв. 14.40 лв. 2.00 лв. 2.50 лв. 4.32 лв.

142 Свързване на девиаторен ключ (открит или закрит монтаж ) бр. 1.00 лв. 4.25 лв. 2.50 лв. 14.40 лв. 2.00 лв. 2.50 лв. 4.32 лв.

143 Свързване на импулсен ключ (открит или закрит монтаж ) бр. 1.00 лв, 1.70 лв. 2.50 лв. 14.40 лв. 2.00 лв. 2.50 лв. 6.47 лв.

Кабели

144 Доставка и изтегляне на кабел С В Т  3x1.5 mm2 м. 1.60 лв. 2.85 лв. 1.95 лв. 4.03 лв. 2.71 лв. 2.79 лв. 2.22 лв.

145 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2.5 mm2 м. 1.90 лв. 3.28 лв. 2.62 лв. 4.51 лв. 3.08 лв. 3.19 лв. 2.68 лв.

146 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x4 mm2 м. 2.80 лв. 4.02 лв. 3.65 лв. 5.35 лв. 3.74 лв. 3.87 лв. 4.32 лв.

147 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4x4 mm2 м. 3.50 лв. 4.31лв. 4.40 лв. 6.03 лв. 4.27 лв. 4.43 лв. 4.96 лв.

148 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x6 mm2 м. 4.40 лв. 4.52 лв. 4.30 лв. 6.31 лв. 4.49 лв. 4.66 лв. 5.78 лв.

149 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 4x6 mm2 м. 5.00 лв. 5.29 лв. 5.52 лв. 7.29 лв. 5.25 лв. 5.47 лв. 6.71 лв.

150 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 2.5 mm2 м. 3.00 лв. 4.10 лв. 3.68 лв. 5.44 лв. 3.81 лв. 3.95 лв. 4.40 лв.

151 Доставка и изтегляне иа кабел СВТ 5 x 4  mm2 м. 4.00 лв. 5.33 лв. 5.02 лв. 6.83 лв. 4.89 лв. 5.10 лв. 6.29 лв.

152 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 x 6  mm2 м. 5.00 лв. 6.22 лв. 6.40 лв. 8.48 лв. 6.19 лв. 6.43 лв. 8.15 лв.
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153 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 x 1 0  mm2 м. 7.90 лв. 10.18 лв. 9.60 лв. 13.12 лв. 8.88 лв. 9.60 лв. 14.92 лв.

154 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 x 1 6  m m2 м. 13.00 лв. 13.28 лв. 14.95 лв. 19.22 лв. 12.75 лв. 13.90 лв. 21.34 лв.

155 Доставка и изтегляне на кабел LiYCY 4x0.75 m m2 м. 2.90 лв. 3.49 лв. 1.79 лв. 3.89 лв. 2.40 лв. 3.97 лв. 3.01 лв.

156 Доставка и  изтегляне н а  кабел LiYCY 4x1.0 mm2 м. 3.45 лв. 3.80 лв. 3.65 лв. 5.89 лв. 3.16 лв. 4.95 лв. 3.17 лв.

157 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-2.5 mm2 м. 1.00 лв. 1.23 лв. 1.45 лв. 2.21 лв. 0.83 лв. 1.20 лв. 1.51 лв.

158 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-4 m m2 м. 1.30 лв. 1.55 лв. 1.65 лв. 2.80 лв. 1.14 лв. 1.58 лв. 1.74 лв.

159 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-6 mm2 м. 1.50 лв. 1.80 лв. 2.60 лв. 3.32 лв. 1.40 лв. 1.84 лв. 2.07 лв.

160 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-10 m m2 м. 2.10 лв. 2.47 лв. 3.30 лв. 4.72 лв. 1.98 лв. 2.55 лв. 3.74 лв.

161 Доставка и изтегляне на кабел ПВА2-16 mm2 м. 2.90 лв. 3.86 лв. 4.45 лв. 5.83 лв. 3.25 лв. 3.68 лв. 4.94 лв.

162 Доставка и  изтегляне на кабел ПВА2-25 mm2 м. 4.20 лв. 4.91 лв. 6.48 лв. 8.54 лв. 4.45 лв. 5.10 лв. 6.96 лв.

163 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2x1 mm2, мостов с медни 
жила м. 1.45 лв. 2.39 лв. 1.78 лв. 1.84 лв. 1.32 лв. 2.36 лв. 1.67 лв.

164 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 мостов кабел 2 х 1.5 mm2, с медни 
жила м. 1.65 лв. 2.54 лв. 2.25 лв. 2.66 лв. 1.45 лв. 2.50 лв. 1.84 лв.

165 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 2 х 2.5 mm2 с медни жила м. 1.90 лв. 2.83 лв. 2.65 лв. 2.45 лв. 1.72 лв. 2.77 лв. 2.14 лв.

166 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 1.5 mm2, мостов, медни 
жила м. 1.60 лв. 2.79 лв. 2.61 лв. 2.35 лв. 1.68 лв. 2.73 лв. 2.10 лв.

167 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 х 2.5 mm2, мостов, медни 
жила м. 1.90 лв. 3.23 лв. 3.12 лв. 2.54 лв. 2.09 лв. 3.15 лв. 2.57 лв.

168 Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ1 кабел 3 x 4  mm2, мостов, три 
медни жила м. 2.60 лв. 3.89 лв. 3.70 лв. 2.39 лв. 2.70 лв. 3.73 лв. 3.29 лв.

169 Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 2х16мм2 м. 3.20 лв. 3.79 лв. 3.35 лв. 5.54 лв. 2.92 лв. 3.72 лв. 5.73 лв.

21

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С ергей П оборников

ЧЛЕНОВЕ: Никола Неделчев
Марио Мутанти



номер 00435-2020-0044 51053-SP-3344
Подми пя ня електроинсталации на обекти на «Софийска вода* АД»

публикувана информации в РОП на ЦЛ11С ня 20.08.2020 г. под номер FS6684 2020-005247
ПРИЛОЖЕНИЕ №  I

Ценова таблица

51053-3344 Ремонт на електро инсталации на обекти на Софийска вода
АД

М ярка
Крафт
Трейд

О О Д

М он таж и  

Ко ЕО О Д

Протект

О О Д

АвесГ
Е О О Д

Вийом

ЕО О Д

Р ем онт П 
Строй  

ЕО О Д

Сиском

И нж енери

н г А Д

№ Описание на дейностите и материалите Оферта OF89729 OF89638 OF91794 OF100636 OF89645 OF99700 OF90748

170 Доставка и полагане на AL/R - проводник за въздушно окачване 4х16мм2 м. 4.20 лв. 4.86 лв, 4.25 лв. 6.65 лв. 3.84 лв. 4.72 лв. 6.80 лв.

171 Доставка на опъван за усукани изолирани проводници от самомносещ тип 
от 2x6 mm2 д о  4х16мм2 бр. 7.00 лв. 8.51 лв. 6.25 лв. 8.33 лв. 3.70 лв. 8.35 лв. 2.09 лв.

172 Доставка на опьвач за кабел с носеща неутрала 54,6мм2 бр. 15.00 лв. 16.58 лв. 15.13 лв. 11.02 лв. 12.96 лв. 17.14 лв. 7.20 лв.

173 Доставка на клема за отклонение на изолиран единичен проводник от 
въздушна линия НН бр. 6.00 лв. 6.88 лв. 5.95 лв. 9.43 лв. 6.59 лв. 7.05 лв. 12.96 лв.

Осветителни тела

174 Доставка и монтаж на осветително тяло влагозащтено 60W бр. 16.00 лв. 18.18 лв. 12.10 лв. 14.43 лв. 17.24 лв. 34.70 лв. 173.50 лв.

175 Свързване на осветително тяло влагозащиено 60W бр. 5.00 лв. 3.40 лв. 15.00 лв. 12.60 лв. 10.00 лв. 5.28 лв. 6.47 лв.

176 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 18Ш-открит 
монтаж бр. 22.00 лв. 26.07 лв. 22.10 лв. 3.65 лв. 20.35 лв. 34.90 лв. 45.81 лв.

177 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х18\У-открит 
монтаж бр. 29.00 лв. 30.51 лв. 28.70 лв. 7.50 лв. 20.35 лв. 39.62 лв. 47.96 лв.

178 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4x1 SW-открит 
монтаж бр. 38.00 лв. 43.33 лв. 36.50 лв. 10.56 лв. 41.65 лв. 53.30 лв. 57.17 лв.

179 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36W-OTKpHT 
монтаж бр. 25.00 лв. 29.80 лв. 28.20 лв. 7.78 лв. 24.99 лв. 38.90 лв. 46.96 лв.

180 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2 x 36W -o tk ph t  
монтаж бр. 35.00 лв. 39.85 лв. 29.60 лв. 8.28 лв. 24.99 лв. 52.70 лв. 57.17 лв.

181 Доставка на лампа луминесцентна 14W бр. 2.00 лв. 2.46 лв. 2.20 лв. 4.87 лв. 4.00 лв. 2.62 лв. 2.52 лв.

182 Доставка на лампа луминесцентна 18W бр. 2.00 лв. 1.66 лв. 1.70 лв. 4.58 лв. 3.40 лв. 2.23 лв. 2.45 лв.

183 Доставка на лампа луминесцентна 36W бр. 4.00 лв. 2.09 лв. 2.10 лв. 4.09 лв. 5.16 лв. 2,83 лв. 3.11 лв.

184 Свързване на луминисцентно осветително тяло бр. 5.00 лв. 3.40 лв. 18.00 лв.
.

144.00
лв. 6.00 лв. 6.50 лв. 13.53 лв.
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185 Доставка и монтаж на осветително тяло със сензор за движение подходящ 
за монтаж на стена и таван. Цокъл Е27, макс 2x60W бр. 20.00 лв. 23.37 лв. 13.50 лв. 5.16 лв. 19.04 лв. 32.90 лв. 68.30 лв.

186 Доставка и монтаж на осветително тяло, подходящ за монтаж на стена и 
таван. Цокъл Е27, макс 2x60W бр. 20.00 лв. 16.38 лв. 12.00 лв. 2.68 лв. 17.96 лв. 29.90 лв. 49.49 лв.

187 Свързване на осветително тяло макс 2x60W бр. 5.00 лв. 3.40 лв. 15.00 лв. 40.98 лв. 6.00 лв. 5.25 лв. 8.13 лв.

188 Доставка и монтаж на светодиодна луна(200- 800) lm, 10W, цв. 
TeMnepaiypa 4000К, бр. 20.00 лв. 19.26 лв. 10.50 лв. 8.64 лв. 10.26 лв. 22.10 лв. 17.01 лв.

189 Доставка и монтаж на светодиодна луна ( 200-800) lm, 5W, цв. Температура 
4000К, бр. 16.00 лв. 16.92 лв. 4.90 лв. 2.74 лв. 9.83 лв. 19.50 лв. 17.01 лв.

190 Свързване на светодиодни луни бр. 5.00 лв. 3.40 лв. 5.00 лв. 40.98 лв. 6.00 лв. 5.30 лв. 5.41 лв.

191 Доставка имонтаж на плафониера влагозащитена с LED 10 W, IP - 54, за 
бани бр. 12.00 лв. 22.52 лв. 13.80 лв. 14.90 лв. 18.39 лв. 29.40 лв. 30.73 лв.

192 Свързване на плафониери бр. 5.00 лв. 3.40 лв. 15.00 лв. 12.60 лв. 6.00 лв. 5.30 лв. 6.47 лв.

193 Доставка и монтаж на ПРОЖЕКТОР LED + СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 20W 
220V бр. 25.00 лв. 33.70 лв. 43.45 лв. 5.47 лв. 32.66 лв. 26.56 лв. 83.98 лв.

194 Доставка и монтаж на ПРОЖЕКТОР LED + СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 30W 
220V бр. 30.00 лв. 40.00 лв. 51.30 лв. 7.34 лв. 36.72 лв. 30.96 лв. 101.03 лв.

195 Доставка и монтаж на ПЮЖЕКТОР LED + СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 50W
220V бр. 49.00 лв, 48.40 лв. 65.80 лв. 8.64 лв. 44.28 лв. 35.98 лв. 129.36 лв.

196 Доставка и монтаж на LED прожектор 50W бр. 34.50 лв. 50.50 лв. 29.75 лв. 6.34 лв. 26.20 лв. 25.50 лв. 108.47 лв.
197 Доставка и монтаж на LED прожектор 100W бр. 45.00 лв. 69.25 лв. 34.00 лв. 12.96 лв. 41.32 лв. 43.50 лв. 227.00 лв.

198 Доставка и монтаж на LED прожектор 150W бр. 75.00 лв. 119.25 лв. 169.00 лв. 136.80
лв. 95.32 лв. 69.50 лв. 385.05 лв.
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199 Доставка и монтаж на LED прожектор 200W бр. 98.00 лв. 131.75 лв. 228.00 лв. 151.20
лв.

106.12
ле. 89.50 лв. 437.73 лв.

200 Доставка и монтаж на LED прожектор 300W, 4000К черен бр. 225.00 лв. 180.00 лв. 295.00 лв. 216.00
лв.

251.12
лв. 217.30 лв. 569.44 лв.

201 Доставка и монтаж на LED Прожектор 50 W със стойка и щепсел бр. 55.00 лв. 55.75 лв. 96.30 лв. 19.55 лв. 78.55 лв. 67.90 лв. 134.81 лв.

202 Доставка и монтаж на LED Линейно Тяло 50W бр. 95.00 лв. 51.40 лв. 52.60 лв. 49.80 лв. 110.00
лв. 46.20 лв. 153.01 лв.

203 Доставка и монтаж на LED Линейно Тяло 40 W бр. 80.00 лв. 48.25 лв. 49.20 лв. 43.20 лв. 93.06 лв. 38.30 лв. 120.08 лв.

204 Доставка и монтаж на LED Панел 36W 500х 500 мм бр. 35.00 лв. 57.90 лв. 32.05 лв. 61.20 лв. 46.65 лв. 58.80 лв. 74.48 лв.

205 Доставка и монтаж на LED Панел 45W 500 х 500 мм бр. 38.00 лв. 64.15 лв. 33.50 лв. 70.80 лв. 42.00 лв. 59.80 лв. 74.48 лв.

206 Доставка и монтаж на УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 1X20W 220V бр. 90.00 лв. 69.50 лв. 99.20 лв. 85.80 лв. 78.46 лв. 78.80 лв. 136.72 лв.

207 Доставка и монтаж на УЛИЧНА ЛАМПА LED 40W 220V бр. 110.00 лв. 99.25 лв. 110.70 лв. 79.80 лв. 90.12 лв. 108.40 лв. 163,06 лв.

208 Доставка и монтаж на УЛИЧНА ЛАМПА LED 60W 220V бр. 120.00 лв. 135.50 лв. 140.60 лв. 109.80
лв.

112.36
лв. 158.90 лв. 202.57 лв.

209 Доставка и монтаж на УЛИЧНА ЛАМПА LED 80W 220V бр. 150.00 лв. 135.65 лв. 175.20 лв. 129.00
лв.

112.36
лв. 226.63 лв. 268.42 лв.

210 Доставка и монтаж на LED лампа, 2700К, 230V/50Hz бр. 3.00 лв. 3.80 лв. 2.20 лв. 3.72 лв. 15.00 лв. 2.93 лв. 10.98 лв.

211 Доставка и монтаж на LED лампа, 4000К, 230V/50Hz бр. 3.00 лв. 3.80 лв. 2.20 лв. 3.72 лв. 15.00 лв. 3.72 лв. 10.23 лв.

212 Доставка и монтаж на LED лампа, 6500К, 230V/50Hz бр. 3.00 лв. 3.80 лв. 2.20 лв. 3.72 лв. 15.00 лв. 6.12 лв. 11.34 лв.

213 Доставка и монтаж на ЛОТ Т8 4x18W , ЕПРА, вграден монтаж бр. 35.00 лв. 38.23 яв. 45.40 лв. 15.36 лв. 46.84 лв. 69.70 лв. 29.19 лв.

214 Доставка и монтаж на ЛОТ Т8 2x18W , ЕПРА, вграден монтаж бр. 33.00 лв. 25.41 лв. 30.60 лв. 12,24 лв. 32.66 лв. 35.20 лв. 29.19 лв.

215 Доставка и монтаж на ЛОТ Т8 4x18W , ЕПРА, открит монтаж бр. 42.00 лв. 38.23 лв. 47.00 лв. 18.72 лв. 66.50 лв. 78.40 лв. 72.80 лв.
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216 Доставка и монтаж на ЛОТ Т8 2x l8 W , ЕПРА, открит монтаж бр. 39.00 лв. 25.41 лв. 3530 лв. 13.68 лв. 32.66 лв. 46.20 лв. 45.01 лв.

217

Доставка и монтаж на осветително тяла - Корпус: UV стабилизиран 
поликарбонат (PC) Рефлектор: метал; Разсейвател: UV стабилизиран 
поликарбонат (PC) Доставка и монтаж на ЛОТ Т8 2x58W , ЕПРА, открит 
монтаж, IP 66 бр.

94.00 лв. 43.25 лв. 195.00 лв. 66.00 лв. 130.00
лв. 79.90 лв. 58.48 лв.

Ех изпълнение, I I 3GD Ех nA tD I IТ4 Т87°С; prEN50021/95 (IEC79-15), 
CSN EN 60598-1/1998, II3GD

218 Доставка и монтаж на лум. осв. тяло 1х 14 W, за над мивки бр. 20.00 лв. 19.00 лв. 16.50 лв. 12.01 лв. 31.00 лв. 33.62 лв. 29.47 лв.
219 Свързване на лум. осв. тяло 1х 14 W бр. 5.00 лв. 3.40 лв. 10.00 лв. 12.60 лв. 6.00 лв. 5.30 лв. 4.32 лв.
220 Доставка и монтаж на LED осв. Тяло 20 W, L=1200 mm , бр. 16.00 лв. 23.77 лв. 19.50 лв. 16.79 лв. 16.04 лв. 39.80 лв. 88.73 лв.
221 Свързване на LED осв. Тяло 20 W, L=1200 mm бр. 5.00 лв. 3.40 лв. 10.00 лв. 12.60 лв. 6.00 лв. 5.25 лв. 43.47 лв.
222 Доставка и монтаж на Парков осветител "сфера" ф400мм, НЛВН 70W бр. 59.00 лв. 74.75 лв. 99.50 лв. 99.53 лв. 70.00 лв. 85.85 лв. 111.03 лв.

223 Доставка и монтаж на Парков осветител "сфера" ф400мм, НЛВН 150W 89.00 лв. 85.25 лв. 125.00 лв. 103.68
лв.

100.00
лв. 108.85 лв. 128.94 лв.

224
Доставка и монтаж на Уличен освешгел, корпус алуминиева отливка, 
разсейвател стъкло темперирано, НЛВН 150W, оптична система чист 
алуминий

бр. 75.00 лв. 80.00 лв. 145.00 лв. 122.11
лв. 99.00 лв. 114.80 лв. 183.44 лв.

225
Доставка и монтаж на Уличен осветител, корпус алуминиева отливка, 
разсейвател стъкло темперирано, НЛВН 70W, оптична система чист 
алминий

бр. 70.00 лв. 69.50 лв. 123.00 лв. 105.31
лв. 85.00 лв. 94.44 лв. 166.86 лв.

226 Доставка и монтаж на Прожектор, корпус алуминий лят, разсейвател 
стъкло темперирано, оптична система чист алуминий, МХЛ 70W, 2700К бр. 99.00 лв. 132.25 лв. 85.00 лв. 14.40 лв. 35.00 лв. 112.10 лв. 142.32 лв.

227 Доставка и монтаж на линейно луминисцентно осветително тяло 3x36 W 
Работна височина до Зм. бр. 59.00 лв. 38.00 лв. 33.80 лв. 14.52 лв. 45.55 лв. 50.70 лв. 95.67 лв.
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228 Свързване на линейно луминисцентно осветително тяло 3x36W. бр. 5.00 лв. 3.40 лв. 18.00 лв. 40.98 лв. 25.00 лв. 6.40 лв. 6.47 лв.

229 Доставка и монтаж на влагозащитени клемни кутии за външен монтаж с 
плътни стени и капак. бр. 8.00 лв. 19.00 лв. 8.90 лв. 9.72 лв. 15.00 лв. 9.45 лв. 12.30 лв.

230 Доставка и монтаж на индустриално осветително тяло мощност 150W, 
НЛВН. Работна височина до 10м бр. 130.00 лв. 53.75 лв. 165.00 лв. 150.48

лв.
110,00

лв. 145.65 лв. 192.74 лв.

231 Доставка и монтаж на прожектор, взривозащитен, Ех П 3GD, Ех nA tD А 11 
ТЗ Т 166°С, FTZU 06 АТЕХ 0058,250V, 50Hz, lx400W/HIT, IP65, ta 40°С бр. 559.00 лв. 80.00 лв. 330.00 лв. 70.80 лв. 350.00

лв. 656.50 лв. 632.66 лв.

232 Свързване на прожектор, взривозащитен бр. 10.00 лв. 1.70 лв. 25.00 лв. 40.98 лв. 7.00 лв. 6.50 лв. 6.47 лв.

233 Доставка и монтаж на осветително тяло за външен монтаж, IP65, тип 
прожектор, за индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz бр. 265.00 лв. 12.20 лв. 175.00 лв. 18.00 лв. 140.00

ЛВ*
295.90 лв. 278.37 лв.

234 Свързване на индукционна разрядна лампа бр. 5.00 лв. 1.70 лв. 25.00 лв. 6.60 лв. 7.00 лв. 6.50 лв. 6.47 лв.

235 Доставка и монтаж на блок за управление, електронен баласт, за 
индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz бр. 50.00 лв. 8.00 лв. 35.60 лв. 14.40 лв. 29.00 лв. 62.81 лв. 238.76 лв.

236 Свързване на електронен баласт, за индукционна разрядна лампа 250W бр. 5.00 лв. 1.70 лв. 15.00 лв. 5.64 лв. 6.00 лв. 5.26 лв. 4.32 лв.

237 Доставка и монтаж на индукционна разрядна лампа 250W, 230V, 50Hz, 
5000К

бр. 45.00 лв. 10.10 лв. 29.80 лв. 27.82 лв. 22.55 лв. 53.30 лв. 217.69 лв.

238 Свързване на индукционна разрядна лампа 250W бр. 5.00 лв. 1.70 лв. 10.00 лв. 6.00 лв. 7.00 лв. 6.50 лв. 6.47 лв.

239 Доставка и монтаж на рогатка за стена бр. 20.00 лв. 21.11лв. 12.80 лв. 28.14 лв. 20.00 лв. 21.59 лв. 26.18 лв.

240 Доставка и монтаж на рогатка за стълб бр. 20.00 лв. 21.93 лв. 12.80 лв. 28.94 лв. 20.00 лв. 22.48 лв. 67.64 лв.

241 Доставка на стълб за осветление, 4метра бр. 65,00 лв. 74.38 лв. 141.40 лв. 69.60 лв. 110.00
лв. 66.63 лв. 210.07 лв.

242 Доставка на стълб за осветление, 5метра бр. 150.00 лв. 75.60 лв. 180.00 лв. 86.40 лв. 250.00
лв. 84.00 лв. 231.80 лв.
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243 Доставка на стълб за осветление, бметра бр. 280.00 лв. 84.00 лв. 220.00 лв. 132.00
лв.

300.00
лв. 102.00 лв. 246.29 лв.

244 Доставка на стълб за осветление, 7метра бр. 390.00 лв. 94.50 лв. 280.00 лв. 219.60
лв.

400.00
лв. 119.00 лв. 459.22 лв.

245 Направа на изкоп за монтаж на стълб за осветление, монтаж на стълб и 
обратно насипване бр. 50.00 лв. 408.00 лв. 80.00 лв. 360.00

лв. 95.00 лв. 71.90 лв. 179.16 лв.

246 Доставка и монтаж на стена на датчик за движение за открит монтаж. 
Напрежение: 220-240V. Обхват: 360 градуса бр. 20.00 лв. 16.12 лв. 18.20 лв. 35.78 лв. 25.00 лв. 23.80 лв. 24.48 лв.

247 Доставка и монтаж на фотоелектрически превключвател, комплект с 
фогоелемент бр. 35.00 лв. 24.40 лв. 48.00 лв. 41.11лв. 25.00 лв. 48.11 лв. 259.88 лв.

248 Доставка и монтаж на димер за монтаж на DIN шина, 1000W бр. 200.00 лв. 29.65 лв. 212.00 лв. 81.44 лв. 65.00 лв. 225.71 лв. 196.13 лв.

249 Доставка и монтаж на димер за монтаж в конзола, 1000W бр. 20.00 лв. 19.15 лв. 18.00 лв. 12.36 лв. 102.00
лв. 24.05 лв. 20.02 лв.

250 Свързване на фотоелектрически преобразувател или димер бр. 2.00 лв. 17.00 лв. 12.00 лв. 102.00
лв. 10.00 лв. 3.25 лв. 7.08 лв.

251 Свързване на парков осветител бр. 5.00 лв. 17.00 лв. 25.00 лв. 144.00
лв. 25.00 лв. 5.45 лв. 16.27 лв.

252 Свързване на уличен осветител бр. 5.00 лв. 34.00 лв. 35.00 лв. 144.00
лв. 35.00 лв. 5.45 лв. 16.27 лв.

253 Свързване на прожектор бр. 5.00 лв. 34.00 лв. 30.00 лв. 144.00
лв. 30.00 лв. 5.45 лв. 6.47 лв.

254 Доставка и монтаж на тяло осветително аварийно,230V, комплект с лампа и 
батерия бр. 22.00 лв. 24.25 лв. 32.00 лв. 105.61

лв. 32.55 лв. 34.30 лв. 83.81 лв.

255 Свързване на аварийно осветително тяло бр. 2.00 лв. 5.27 лв. 18.00 лв. 40.98 лв. 20.00 лв. 5.25 лв. 6.47 лв.

256 Монтаж на осветително тяло на мачта на височина 25м бр. 40.00 лв. 85.00 лв. 55.00 лв. 234.00
лв. 33.00 лв. 58.80 лв. 62.47 лв.
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257 Електрически проби на осветителни тела. бр. 5.00 лв. 68.00 лв. 5.00 лв. 24.00 лв. 50.00 лв. 6.45 лв. 32.44 лв.

Релета, контактори, бутони, ключове, индикаторни лампи

258 Доставка и монтаж на реле за време 16A,230V,24 h, механичен, DIN 
монтаж бр. 30.00 лв. 38.74 лв. 40.68 лв. 40.32 лв. 54.60 лв. 39.85 лв. 48.80 лв.

259 Свързване на реле за време 16A,230V,24 h, механичен бр. 3.00 лв. 5.27 лв. 15.00 лв. 5.64 лв. 6.00 лв. 5.26 лв. 7.08 лв.

260 Доставка и монтаж на реле за време - стьлбищен автомат, DIN монтаж бр. 25.00 лв. 30.10 лв. 33.47 лв. 33.88 лв. 49.48 лв. 33.13 лв. 61.83 лв.

261 Свързване на реле за време - стьлбищен автомат бр. 3.00 лв. 5.27 лв. 15.00 лв. 5.64 лв. 6.00 лв. 5.26 лв. 7.08 лв.

262 Доставка и монтаж на реле, импулсно, еднофазно 220 VAC, NO, 250 VAC, 
16 A, DIN монтаж бр. 20.00 лв. 25.11лв. 25.50 лв. 27.42 лв. 30.61 лв. 25.86 лв. 25.63 лв.

263 Свързване на реле, импулсно, еднофазно 220 VAC, NO, 250 VAC, 16 A бр. 2.00 лв. 2.55 лв. 12.00 лв. 2.70 лв. 6.00 лв. 2.56 лв. 7.08 лв.

264 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 10 A бр. 25.00 лв. 19.96 лв. 22.00 лв. 11.83 лв. 34.91 лв. 29.75 лв. 33.94 лв.

265 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 16 А бр. 25.00 лв. 22.66 лв. 24.95 лв. 11.83 лв. 34.91 лв. 37.37 лв. 33.94 лв.

266 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 25 A бр. 35.00 лв. 28.06 лв. 24.95 лв. 11.83 лв. 34.91 лв. 62.72 лв. 43.35 лв.

267 Доставка и монтаж на контактор за монтаж на DIN шина, 240 VAC, 4 NO, 40 A бр. 45.00 лв. 33.46 лв. 45.52 лв. 27.02 лв. 75.80 лв. 100.34 лв. 72.98 лв.

268 Свързване на контактор в табло бр. 5.00 лв. 102.00 лв. 20.00 лв. 108.00
лв. 15.00 лв. 5.95 лв. 7.08 лв.

269 Доставка и монтаж на зелена индикаторна лампа 230V АС 20тА. 
Подходяща за монтаж на панел бр. 7.00 лв. 7.55 лв. 7.65 лв. 1.92 лв. 15.00 лв. 11.95 лв. 6.42 лв.

270 Доставка и монтаж на жълта индикаторна лампа 230V АС 20тА . 
Подходяща за монтаж на панел бр. 7.00 лв. 7.55 лв. 7.65 лв. 1.92 лв. 15.00 лв. 11.95 лв. 6.42 лв.

271
Доставка и монтаж на червена индикаторна лампа 230V АС 20тА . 
Подходяща за монтаж на панел

бр. 7.00 лв. 7.55 лв. 7.65 лв. 1.92 лв. 15.00 лв. 11.95 лв. 8.40 лв.

272 Свързване на индикаторна лампа бр. 3.00 лв. 10.20 лв. 5.00 лв. 12.96 лв. 6.00 лв. 3.22 лв. 6.47 лв.
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273 Доставка и монтаж на аналогов волтметър за монтаж на фасада, 400V АС бр. 30.00 лв. 36.70 лв. 20.60 лв. 26.49 лв. 50.00 лв. 37.80 лв. 49.03 лв.
274 Свързване на аналогов волтметър бр. 5.00 лв. 5.27 лв. 20.00 лв. 13.80 лв. 7.00 лв. 5.25 лв. 7.08 лв.

275 Доставка и монтаж на пакетен превключвател за свързване към волтметър, 
TR - ST - RS - 0 - RN - SN - TN. Номинално напрежение 240/380 VAC бр. 60.00 лв. 55.06 лв. 26.87 лв. 2.40 лв. 56.19 лв. 56.90 лв. 55.01 лв.

276 Свързване на пакетен превключвател бр. 10.00 лв. 10.54 лв. 20.00 лв. 13.80 лв. 10.00 лв. 10.50 лв. 10.79 лв.
277 Доставка и монтаж на токови трансформатори, за монтаж в табло 100/5 А бр. 45.00 лв. 35.11лв. 17.75 лв. 15.34 лв. 25.00 лв. 36.10 лв. 46.17 лв.
278 Свързване на токов трансформатор 100/5 А бр. 5.00 лв. 5.27 лв. 20.00 лв. 24.00 лв. 10.00 лв. 5.25 лв. 5.41 лв.
279 Доставка и монтаж на аналогов амперметър за монтаж на фасада, 100А АС бр. 40.00 лв. 38.86 лв. 22.85 лв. 20.46 лв. 50.00 лв. 40.05 лв. 43.67 лв.
280 Свързване на аналогов амперметър бр. 5.00 лв. 5.27 лв. 20.00 лв. 13.80 лв. 10.00 лв. 5.25 лв. 7.08 лв.

Средства за мълниезащита

281 Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, АТ = 30
________ ___ ____ _ _

бр. 700.00 лв. 999.80 лв. 720.00 лв. 1
065.60 лв.

533.40
лв.

1
136.80 лв.

1 184.46 
лв.

282 Доставка и монтаж на мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие - 
мълниеприемен прът 3 метра бр. 90.00 лв. 133.57 лв. 190.00 лв. 224.16

лв.
154.24

лв. 143.90 лв. 430.89 лв.

283 Доставка и монтаж на мълниеприемен прът (мълниеприемник) Зм бр. 90.00 лв. 145.30 лв. 62.20 лв. 195.84
лв.

105.00
лв. 143.90 лв. 101.44 лв.

284 Доставка и монтаж на клема за връзка/универсална/шина -шина 40x4 бр. 7.00 лв. 10.66 лв. 7.60 лв. 7.97 лв. 6.86 лв. 7.75 лв. 6.73 лв.

285 Доставка и монтаж на клема за връзка - шина /  проводник Ф8/унивелсална/ бр. 7.00 лв. 10.66 лв. 6.85 лв. 7.97 лв. 6.86 лв. 7.75 лв. 4.90 лв.

286 Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемников прът за 
коминни конструкции бр. 80.00 лв. 185.31 лв. 25.50 лв. 26.35 лв. 100.00

лв. 184.30 лв. 11.43 лв.

287 Доставка и монтаж на алуминиев проводник ф8мм, за мълниезащита м 2.50 лв. 18.60 лв. 6.20 лв. 4.40 лв. 5.06 лв. 4.15 лв. 4.30 лв.
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288 Доставка и монтаж на Бетонова основа за алуминиев мълниеприемен прът, 
за монтаж на плоска покривна конструкция

бр. 30.00 лв. 55.13 лв. 52.00 лв, 71.40 лв. 23.24 лв. 55.10 лв. 70.64 лв.

Други електроуреди

289 Доставка и монтаж на вентилатор с клапа за баня бр. 20.00 лв. 28.08 лв. 32.80 лв. 27.82 лв. 42.49 лв. 29.10 лв. 95.24 лв.

290 Свързване на вентилатор за баня бр. 5.00 лв. 4.25 лв. 18.00 лв. 10.56 лв. 20.00 лв. 10.00 лв. 8.13 лв.

291 Свързване на бойлер бр. 10.00 лв. 34.00 лв. 70.00 лв. 10.56 лв. 35.00 лв. 21.60 лв. 21.65 лв.

292 Доставка и монтаж на бойлерно табло бр. 20.00 лв. 37.16 лв. 7.80 лв. 26.82 лв. 31.34 лв. 26.40 лв. 17.29 лв.

293 Свързване на печка, абсорбатор бр. 10.00 лв. 5.10 лв. 25.00 лв. 10.56 лв. 55.00 лв. 16.40 лв. 21.65 лв,

294 Доставка и монтаж на термостат. Напрежение: 250V АС. Ампераж: 10А. 
Управление на температурата: 5-30С. бр. 15.00 лв. 9.00 лв. 26.20 лв. 25.19 лв. 65.00 лв. 26.60 лв. 74.96 лв.

295 Доставка и набиване на земен кол бр. 30,00 лв. 51.92 лв. 42.00 лв. 108.00
лв. 54.76 лв. 29.90 лв. 50.38 лв.

296 Клема за свръзка на заземателен кол бр. 10.00 лв. 26.53 лв. 16.00 лв. 27.00 лв. 22.00 лв. 26.50 лв. 7.33 лв.

297 Направа на заземителна инсталация със заземителна поцинкована шина 
40/4 ттп

бр. 50.00 лв. 99.82 лв. 48.00 лв. 9.77 лв. 102.38
лв. 99.90 лв. 97.88 лв.

298 Свързване на земен кол към заземителна инсталация бр. 7.00 лв. 8.50 лв. 16.00 лв. 3.00 лв. 15.55 лв. 6.46 лв. 10.79 лв.

299 Изготвяне на електро проеюг(за обект около 60м2) по задание на 
възложителя бр. 300.00 лв. 612.00 лв. 300.00 лв. 450.00

лв.
350.00

лв. 335.00 лв. 2 970.72 
лв.

300 Доставка и монтаж на звънец алармен 220 V бр. 25.00 лв. 29.50 лв. 18.00 лв. - лв. 55.00 лв. 33.45 лв. 60.06 лв.

301 Свързване на алармен звънец 220V бр. 5.00 лв. 3.40 лв. 12.00 лв. 1.20 лв. 10.00 лв. 5.96 лв. 5.41 лв.

302 Доставка и монтаж на звънец безжичен, 150 м.обхват,220 V бр. 30.00 лв. 29.50 лв. 15.00 лв. 12.46 лв. 56.00 лв. 33.45 лв. 47.99 лв.

303 Свързване на безжичен звънец бр. 2.00 лв. 3.40 лв. 12.00 лв. 1.20 лв. 15.00 лв. 6.45 лв. 2.72 лв.
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304 Доставка и монтаж на контролен монофазен електромер с възможност за 
свързване към Scada, RS-485 интерфейс бр. 65.00 лв. 61.00 лв. 119.45 лв. 328.03

лв.
111.40

лв. 89.40 лв. 269.61 лв.

305 Свързване на монофазен контролен електромер бр. 5.00 лв. 4.25 лв. 25.00 лв. 5.64 лв. 15.00 лв. 10.53 лв. 64.95 лв.

306 Доставка и монтаж на контролен трифазен електромер с възможност за 
свързване към Scada, RS-485 интерфейс бр. 150.00 лв. 71.50 лв. 227.00 лв. 421.63

лв.
224.80

лв. 187.53 лв. 634.24 лв.

307 Свързване на трифазен контролен електромер бр. 15.00 лв. 8.50 лв. 30.00 лв. 180.00
лв. 25.00 лв. 19.53 лв. 81.15 лв.

308 Доставка и монтаж на нови ПУСК СТОП бутониери бр. 20.00 лв. 18.95 лв. 22.00 лв. 12.70 лв. 27.04 лв. 24.17 лв. 62.60 лв.

Демонтажни работи

309 Демонтаж на контакт бр. 1.00 лв. 5.95 лв. 1.00 лв. 1.20 лв. 2.55 лв. 2.54 лв. 5.19 лв.
310 Демонтаж на ключ за осветление бр. 1.00 лв. 5.95 лв. 1.00 лв. 1.20 лв. 2.55 лв. 2.54 лв. 5.19 лв.
311 Демонтаж на кабелен канал м 1.00 лв. 5.10 лв. 0.50 лв. 1.20 лв. 1.36 лв. 1.34 лв. 1.09 лв.
312 Демонтаж на осветително тяло бр. 5.00 лв. 13.60 лв. 3.00 лв. 1.20 лв. 6.99 лв. 6.43 лв. 10.79 лв.
313 Демонтаж на кабел до 25мм2 м. 1.00 лв. 3.40 лв. 0.60 лв. 1.20 лв. 3.33 лв. 0.90 лв. 0.81 лв.

314 Демонтаж на кабел от 25мм2 до 95 мм2 м. 2.00 лв. 4.25 лв. 1.20 лв. 1.20 лв. 3.55 лв. 1.50 лв. 1.97 лв.

315 Демонтаж на кабел над 95 мм2 м, 5.00 лв. 5.95 лв. 2.00 лв. 1.20 лв. 4.55 лв. 2.20 лв. 4.05 лв.

316 Демонтаж на кабел под мазилка и възстановяване на мазилката м2 3.00 лв. 13.68 лв. 10.00 лв. 1.20 лв. 5.80 лв. 3.75 лв. 20.12 лв.

317 Демонтаж на съществуващо линейно осветително тяло. Работна височина 
доЗм. бр. 5.00 лв. 10.20 лв. 5.50 лв. 1.20 лв. 9.44 лв. 8.40 лв. 5.41 лв.

318 Демонтаж на съществуващ прожектор. Работна височина до 10 м. бр. 15.00 лв. 20.40 лв. 10.50 лв. 1.20 лв. 19.99 лв. 18.35 лв. 9.67 лв.

319 Демонтаж на стари клемни кутии. бр. 1.00 лв. 8.50 лв. 2.50 лв. 1.20 лв. 22.11лв. 2.50 лв. 4.88 лв.
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320 Демонтаж на съществуващо индустриално осветително тяло. Работна 
височина до 10м бр. 10.00 лв. 17.00 лв. 15.00 лв. 6.00 лв. 21.22 лв. 15.63 лв. 41.08 лв.

321 Демонтаж на осветително тяло на мачта на височина 25м бр. 20.00 лв. 26.18 лв. 25.00 лв. 30.00 лв. 35.55 лв. 26.10 лв. 50.04 лв.

322 Демонтаж на съществуващи ПУСК СТОП бутониери бр. 2.00 лв. 4.25 лв. 5.00 лв. 1.20 лв. 25.33 лв. 2.53 лв. 8.13 лв.

323 Демонтаж на табло бр. 10.00 лв. 34.00 лв. 10.00 лв. 1.20 лв. 65.00 лв. 13.05 лв. 13.53 лв.

Контролни измервания

324 Контрол на импеданс на контур „фаза-защитен“ проводник
лв./точк

а 3.00 лв. 8.50 лв. 3.50 лв. 1.01 лв. 7.40 лв, 3.41 лв. 10.41 лв.

325 Контрол на съпротивлението на защитни заземителни уредби и 
мълниезащити

лв./точк
а 15.00 лв. 34.00 лв. 18.00 лв. 12.00 лв, 15.00 лв. 16.98 лв. 35.64 лв.

326 Контрол на съпротивление на изолация на кабели ЛВ./ТОЧК

а 15.00 лв. 34.00 лв. 18.00 лв. 8.40 лв. 15.00 лв. 16.98 лв. 5.93 лв.

Общо:
10 195.05 

лв.
10 610.59

Л В .
12 252.47 

лв.
12 50033 

лв.
12 721.65 

лв.
13 132.00 

лв.
22 650.95 

лв.
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