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Обект: 

Инвеститор:

тел.0889689034, karteldishev@abv.bg, факс.064604517

№ Наименование на материала или вида работа 

I.
Іа.

1

м2 1,00 0,00
2

м2 1,00 0,00
3

м2 1,00 0,00
Іб.

1
м2 1,00 0,00

2
м2 1,00 0,00

3
м2 1,00 0,00

Ів. Добавки към преградни стени според изискването на проекта
1

м/л 1,00 0,00
2 Полагане на изолационен слой от минерална вата 40мм м2 1,00 0,00
3 Полагане на изолационен слой от минерална вата 50мм м2 1,00 0,00
4 м2 1,00 0,00
5

м2 1,00 0,00
6 м/л 1,00 0,00
7 м/л 1,00 0,00
8 Поставяне и обработка на PVC-12,5мм завършващ профил м/л 1,00 0,00
9 Акустична самозалепваща лента за UW-500мм м/л 1,00 0,00
10 Акустична самозалепваща лента за UW-700мм м/л 1,00 0,00
11 Акустична самозалепваща лента за UW-950мм м/л 1,00 0,00

0,00
II.

ІІа.
1

м2 1,00 0,00
2

м2 1,00 0,00
3

м2 1,00 0,00
4

м2 1,00 0,00
5

м/л 1,00 0,00

                                         ОФЕРТА / в процес на актуализация /                     

Офериращ: "КАРТЕЛ"ЕООД ,гр. Плевен,ул."В.Левски"48,ст.№510,

Част: "Сухо строитество";
/гипсокартон,окачени тавани,машин. Мазилка, шпакловка, бояджийски работи/

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  h<=4,00m

/ всички цени са със заложена шпакловка до боя /

Раз-
дел

Ед. 
мярка

Коли-
чество

Обща 
единична 

цена без ДДС

Крайна стойност 
без ДДС

Проектиране 3D визуализация на детайли и декорации   цена 10лв/м2 разгъната площ
Щендерни преградни стени от CW профил и обикновен гипсокартон 12,5мм до ниво боя 
W111 - единична конструкция на 600мм от CW профили, еднослойна обшивка от двете страни

Преградна стена с конструкция от CW-50мм и обща 
дебелина на стената 75мм
Преградна стена с конструкция от CW-75мм и обща 
дебелина на стената 100мм
Преградна стена с конструкция от CW-100мм и обща 
дебелина на стената 125мм
W112 - единична конструкция на 600мм от CW профили, двуслойна обшивка  от двете страни

Преградна стена с конструкция от CW-50мм и обща 
дебелина на стената 100мм

Преградна стена с конструкция от CW-75мм и обща 
дебелина на стената 125мм

Преградна стена с конструкция от CW-100мм и обща 
дебелина на стената 150мм

Изграждане на усилени рамки за врати,тоалетни вградени 
казанчета и други с усилени профили с дебелина 2мм  - УА-
75мм с монтажни планки /цена на заложен профил/

Замяна на обикновен с влагоустойчив гипсокартон 12,5мм

Замяна на обикновен с пожароустойчив гипсокартон 12,5мм
Поставяне и обработка на ъглохранител на 90 градуса
Поставяне и обработка на ъглохранител на 135 градуса

I. Oбщо:
Предстенни обшивки с обикновен гипсокартон 12,5мм до ниво боя
W62 -обшивка на метална конструкция на 600мм от CD профили

Предстенна  еднослойна обшивка с гипсокартон 12,5мм на 
метална конструкция по стени

Предстенна двуслойна обшивка с гипсокартон 12,5мм на 
метална конструкция по стени

Оформяне на кутии от   еднослойна обшивка с гипсокартон 
12,5мм на метална конструкция за тръби,щрангове и др.

Оформяне на кутии от    двуслойна обшивка с гипсокартон 
12,5мм на метална конструкция за тръби,щрангове и др.

 Оформяне на кутии /еднослойни/ до 0,6м2 се калкулират по 
следния начин: //  наличната квадратура + 4,00лв/м.л. //
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ІІб.
1 м2 1,00 0,00
2 Оформяне страници по дограми и др. отвори на лепене м/л 1,00 0,00

ІІв.
1 Полагане на изолационен слой от минерална вата 40мм м2 1,00 0,00
2 Полагане на изолационен слой от минерална вата 50мм м2 1,00 0,00
3 м2 1,00 0,00
4

м2 1,00 0,00
5 м/л 1,00 0,00
6 м/л 1,00 0,00
7 Поставяне и обработка на PVC-12,5мм завършващ профил м/л 1,00 0,00

0,00
III.

1
м2 1,00 0,00

2
м2 1,00 0,00

ІІІа.
1

м/л 1,00 0,00
2 Полагане на изолационен слой от минерална вата 40мм м2 1,00 0,00
3 Полагане на изолационен слой от минерална вата 50мм м2 1,00 0,00
4 м2 1,00 0,00
5

м2 1,00 0,00
6 м/л 1,00 0,00
7 м/л 1,00 0,00
8 Поставяне и обработка на PVC-12,5мм завършващ профил м/л 1,00 0,00

0,00
IV. Растерни окачени тавани 

Касетъчни окачени тавани тип "AMF" 600/600мм
1 м2 1,00 0,00
2

м2 1,00 0,00
3 м2 1,00 0,00
4

м2 1,00 0,00
5

м2 1,00 0,00
6

м2 1,00 0,00

1 Ламели от PVC с ширина от 150мм нагоре м2 1,00 0,00
2

м2 1,00 0,00
3 Ламели от метал с ширина и модел ................/по каталог/ м2 0,00 0,00

0,00
V.

1
м2 10,80 0,00

2
м2 11,30 0,00

3
м2 11,30 0,00

4
м2 11,80 0,00

W61 -обшивка на суха мазилка /лепене/ по стени
Суха мазилка еднопластова с гипсокартон 12,5мм по стени

Добавки към предстенни обшивки според изискването на проекта

Замяна на обикновен с влагоустойчив гипсокартон 12,5мм

Замяна на обикновен с пожароустойчив гипсокартон 12,5мм
Поставяне и обработка на ъглохранител на 90 градуса
Поставяне и обработка на ъглохранител на 135 градуса

II.Oбщо:
Окачени тавани на метална конструкция с обикновен гипсокартон 12,5мм до ниво боя

Окачен таван от гипсокартон 12,5мм на  единична скара от 
CD профили на едно ниво /еднопластов/
Окачен таван от гипсокартон 12,5мм на   двойна скара от CD 
профили на едно ниво /еднопластов/
Добавки към окачени тавани от гипсокартон според изискването на проекта

Изграждане на преход между различни нива на окачен 
таван до 40см

Замяна на обикновен с влагоустойчив гипсокартон 12,5мм

Замяна на обикновен с пожароустойчив гипсокартон 12,5мм
Поставяне и обработка на ъглохранител на 90 градуса
Поставяне и обработка на ъглохранител на 135 градуса

III.Oбщо:

ІVа.
Обикновени пана модел "Планет"60/60см с SK кант

Обикновени пана модел "Планет"60/60см с SK кант за 
помещения под 5м2
Влагоустойчиви пана модел "Термофон"60/60см с SK кант

Влагоустойчиви пана модел "Термофон"60/60см с SK кант 
за помещения под 5м2

Банд растерен окачен таван с бял профил и 
минералфазерни пана на "AMF"30/260см с VT кант 

Касетъчен окачен таван с метални гладки пана /бяло/ 
600/600мм

ІVб. Линейни окачени тавани тип "Хънтар Дъглас" 

Ламели от PVC с ширина от 150мм нагоре за помещения 
под 5м2

IV.Oбщо:
Машинна-турбозолна мазилка,шпакловка,бояджийски работи

Вътрешна машинна вароциментова мазилка по стени 
"Баомит".

Вътрешна машинна вароциментова мазилка по тавани 
"Баомит".

Вътрешна машинна вароциментова мазилка по стени  на 
стълбищни площадки "Баомит".

Вътрешна машинна вароциментова мазилка по тавани  на 
стълбищни площадки и рамена "Баомит".
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5
м2 3,90 0,00

6
м2 4,44 0,00

7
м2 4,40 0,00

8
м2 4,90 0,00

9 м/л 2,50 0,00
10 Залагане на PVC профил за прозорци и врати. м/л 4,20 0,00
11 м/л 0,80 0,00
12

м2 8,90 0,00
13

м2 9,70 0,00
14

м2 1,00 0,00
15

м2 1,00 0,00
16

м2 1,00 0,00
0,00

         ОБЩА СТОЙНОСТ: I+II+III+IV+V БЕЗ ДДС: 0,00

     в/ При мазилката обиколката на страници по отвори се прибавя към квадратурата.
     г/ Цени за боя като материал не са посочени /по избор/.
     д/ Единичните цени включват необходимия материал,включително работна фира и цената на 
монтажа с шпакловката,както и всички допълнителни разходи с изключение на вертикалния 
транспорт /хаспел,кран и др./,работен ток,вода и извозването на строителните отпадъци от 
района на обекта.
     е/ Неуточнени специфични детайли като например  изпълнение на ниши за индиректно 

форми и др. ще се договарят след представянето на чертеж за съответния детайл.
     ж/ Уместно е да се има в предвид за монтажа на писоари,мивки и др. със закрепване върху

същите е длъжна да предвиди и изпълни предварително укрепване върху конструкцията 
преди затварянето й с GK.

     и/ Всички горепосочени цени се отнасят за готов продукт до ниво боядисване за съответната
мярна единица включително скрити части /разгъната квадратура/ с предвидени височини за  
СМР до 4,00м/л. 

юни 2009год. Офериращ:
"КАРТЕЛ"ЕООД

Шпакловка цялостна гипсова по стени върху мазилка 
"Баомит".

Шпакловка цялостна гипсова по тавани върху мазилка 
"Баомит".

Шпакловка цялостна гипсова по стени върху мазилка на 
стълбищни площадки "Баомит".

Шпакловка цялостна гипсова по тавани върху мазилка на 
стълбищни площадки и рамена "Баомит".
Залагане ъглозащитен профил за мазилка.

Частично армиране със стъклотекстилна мрежа.

Шпакловка цялостна по стоманобетонови стени + 
предварително грундирване с бетон-контакт.

Шпакловка цялостна по стоманобетонови тавани + 
предварително грундирване с бетон-контакт.

Латекс-едноцветно по стени и тавани /само за труд/-грунд с 
две покриващи ръце боя.

Латекс-едноцветно боядисване стълбища и абонатни /само 
за труд/-грунд с две покриващи ръце боя.

Латекс-многоцветно по стени и тавани /само за труд/-грунд с 
две покриващи ръце боя.

V.Oбщо:

Забележки:
     а/ Отвори над 2м2 се приспадат от всички позиции.
     б/ Вароциментовата мазилка е заложена при еднопластова обработка с дебелина до 20мм.

осветление по стени и тавани,завършващи детайли пред стъклоипакети на окачени фасади,извити

щендерни стени и предстенни облицовки от GK,че фирмата изпълнител по окичването на

     з/Шпакловката на позициите с облицовки /стени и тавани/ от гипсокартон е заложена за  
обработка на фуги с лента, шпакловъчен материал и шлайфане. 

/Христо Дишев/
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