
позиция описание мярка количество
единична 

цена в лева
обща цена в 

лева
1 2 3 4 5 6

ДОГРАМА 

1
Демонтаж на стара дървена дограма включително 
стъклата, натоварване и изнасяна на сметище за 
строителни отпадъци (само към вътрешни дворове)

кв.м. 392,00 12,00 4704,00

2

Доставка и монтаж на нова петкамерна PVC дограма, 
отваряне на хоризонтална и вертикална ос,  със 
стъклопакет с бяло флоатно нискоемисионно стъкло и 
UV защита,  цвят, членение и отваряемост на дограмата 
по проект (само за фасади към вътрешни дворове)

кв.м. 392,00 150,00 58800,00

3

Демонтаж на стара стоманена дограма включително 
стъклата, натоварване и предаване за рециклиране на 
профила, а стъклото изхвърляне на сметище за 
строителни отпадъци (за тяло VI - книгохранилище)

кв.м. 767,00 10,00 7670,00

4

Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма от 
сертифицирана топлоизолирана система за прозорци, 
отваряне на хоризонтална и вертикална ос, със 
стъклопакет с бяло флоатно нискоемисионно стъкло и 
UV защита, химически мат млечно бяло - за едното 
стъкло, цвят на дограмата по проект. Обща ширина на 
касата и крилото 10 см. Външен водобранен перваз под 
прозореца (за тяло VI - книгохранилище)

кв.м. 767,00 300,00 230100,00

5

Демонтаж на стара дървена дограма включително 
стъклата, натоварване и изнасяна на сметище за 
строителни отпадъци  (за външни фасади към 
ул.Оборище, ул.Шипка и бул.В.Левски)

кв.м. 509,00 12,00 6108,00

Забележка: Тази количествено-стойностна сметка е изготвена на базата на предпроектни проучвания. Окончатена сметка с 
количества и цени може да бъде изготвена след изготвяне на проект от изпълнителя на обществената поръчка.

    Схема на сградата

СМЯНА НА ДОГРАМА НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №88, РАЙОН „ОБОРИЩЕ” 

ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА/ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР



6

Доставка  и монтаж на външни дървени прозорци от три- 
или четирислойно лепен иглолистен материал, с двоен 
стъклопакет с бяло флоатно нискоемисионно стъкло и 
UV защита. Профили, имитиращи оригиналната дървена 
дограма на сградата, съгласно архитектурен детайл. Цвят 
съгласно проекта (за външни фасади към ул.Оборище, 
ул.Шипка и бул.В.Левски)

кв.м. 509,00 500,00 254500,00

7

Доставка и монтаж на декоративни рамки от MDF с 
естествен дъбов фурнир - около прозорци при външни 
стени. Детайл на рамките - по чертежи на проектанта  (за 
външни фасади към ул.Оборище, ул.Шипка и 
бул.В.Левски)

кв.м. 395,00 90,00 35550,00

597432,00

657175,20

788610,24

Общо цена СМР - без ДДС

Общо цена СМР - без ДДС, с включена печалба за строителя (10%)

Общо цена СМР  - с ДДС и включена печалба за строителя


	КСС НБКМ Дограма

