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минералогия и кристалография 

"Акад. Иван Костов" 

/

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧЕН КОНТРОЛ НА ИНОВАТИВНИ 

ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ В ИМК-БАН“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ –ЦЕНТЪР ЗА 

КОМПЕТЕНТНОСТ „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА 

(ПЕРИ,МЕД), ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01 

   За ремонт на работни помещения в ляво крило, I етаж на бл. 107 в Научния комплекс на 

БАН – IV км, ул. „Акад. Георги Бончев“, Институт по минералогия и кристалография 

Част Коридор 

Под 

1. Доставка и монтаж върху съществуваща настилка от керамични  плочки на настилка от

гранитогресни плочи, дебелина 5-8мм с матово покритие или подобни, включително лепило и 

компрометирана замазка - 86.00 м2; 

 Стени 

2. Доставка и монтаж на PVC ламперия/след съгласуване на вида и цвета с Възложителя - 80.00

м2 

3. Доставка и монтаж на цокли в коридора в тон с цвета на плочките - 49.00 м

4. Преработка на  изводи на  ел.  контакти  220 V за  ламперия - 5.00 бр.
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Таван    

  

5. Демонтаж и изхвърляне на стар окачен таван тип „Хънтър-Дъглас“ - 60.00 м2 

6. Доставка и монтаж на окачен таван, тип „Армстронг"  (или аналогичен) - 60.00 м2 

7. Демонтаж на  стари осветителни тела - 6.00 бр. 

8. Доставка и монтаж на LED панел за открит монтаж  на осветителни тела  с един LED  120 cm 

18W/220V 3000-4800 K или аналогичен - 6.00 бр. 

 

 Врати в  коридор  

    

9. Доставка и  подмяна на врати  на стая 1А,2,3,4,5, 28, 29,30,31, 32,33, 34, 35, височина 200 см, 

ширина  85cm, цвят бял, включително и дръжки и брави - 13.00 бр. 

10. Демонтаж на  врати   и каси  200 см, ширина  150 cm, стая 1  и 6А - 2.00 бр. 

11. Доставка и монтаж  на врати  с каси  на стая 1 и 6А  височина 200 см, ширина  150cm, 

включително и дръжки и брави - 2.00 бр. 

12. Боядисване на металните каси на вратите с бял автоемаил лак - 21.00 бр. 

13. Окантване касите на вратите с PVC ъгли, в тон с ламперията -130.00 м 

 

  Част Стая 1      

 

14. Демонтаж и изхвърляне на еднослойна метална дограма с размери 3.00 х 3.00 м - 3.00 бр. 

15. Демонтаж и монтаж на чугунен радиатор с 23 бр. глидери - 2.00 бр. 

16. Доставка и монтаж на фасадни изолационни плоскости, устойчиви на атмосферни влияния в 

основата на отворите на демонтираната метална дограма с размери 3м.Х1м. и топлопроводимост 

λ ≤0,036 - 6.00 бр. 

17. Доставка и монтаж на фасадни изолационни плоскости, устойчиви на атмосферни влияния в 

горната част на отворите на демонтираната метална дограма с размери 3м.Х0,5м. и 

топлопроводимост λ ≤0,036 - 3.00 бр. 

18. Демонтаж и изхвърляне на стари луминисцентни осветителни тела от таваните - 6.00 бр. 

19. Извеждане на контакти и ключове над монтираната PVC ламперия  - 16.00 бр. 

20. Доставка и монтаж на PVC ламперия/след съгласуване на вида и цвета с Възложителя- 155.00 

м2 

21. Доставка и монтаж на вградени LED панели 40 W – 7.00 бр. 

22. Доставка и  монтаж на  охлаждаща вентилационна система (минимум 25 BTU) в стая No1. - 

1.00 бр. 

23. Демонтаж и изхвърляне на стар балатум от пода в стая No1 - 43.00 м2 

24. Доставка и монтаж на ламиниран паркет в стая No1 /след съгласуване на вида и цвета с 

Възложителя - 43.00 м2 

25. Доставка и монтаж на первази в тон с ламинирания паркет в стая No1 - 39.00 м 

26. Демонтаж и изхвърляне на стар окачен таван тип „Хънтър-Дъглас“ - 65.00 м2 

27. Доставка и монтаж на окачен таван, тип „Армстронг"  (или аналогичен) - 65.00 м2 
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Част Дограма  

     

28. Демонтаж и изхвърляне на стари дървени трисекционни прозорци с размери -3м.Х1,5 м  2, 3, 

4, 5, 6, 6А, 68, 69 - 11.00 бр. 

29. Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с обикновен стъклопакет с размери 3м.Х1,5 

м. Дограмата трябва да е 3-секционна, с една отваряема секция и в двете плоскости, стая 2, 3, 4, 

5, 6, 6А, 68, 69 - 11.00 бр. 

 

30. Доставка и монтаж на алуминиеви или PVC щори на всички нови прозорци - 33 бр. 

31. Външно декориране на фугите на монтираната PVC дограма - 99.00 м 

 

 Част Други    

   

32. Монтаж на пластмасови или  метални газови тръбопроводи (максимално налягане  2 

атмосфери) за  въздух, аргон, азот, хелий от бутилки със сгъстен въздух до  местоположение на  

апаратите - 40.00 м 

33. Почистване на работната площадка и изхвърляне на отпадъците, контейнер за изхвърляне на  

отпадъците 5 м3 - 3.00 бр. 
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