
ОБЩИНА САМУИЛ
7454 С СЛЖ УШ  <УЯ "Х.Ш№СПГЬ<Р”№ 2  @ О Т £ Я .: (08477) 20-20; @  ФЯХГ- 084266030

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, . 6 - ? . М)  ....  . г., в гр./с. Самуил на основание чл. Ш .Л Ж гХ . . от ЗОП между:

I ОБЩИНА САМУИЛ
е адрес: с.Самуил, ул.Хаджи Димитър” № 2,
ЕИК/БУЛСТАТ: 000505928, представлявано от инж.Джевдет Азис — кмет на община Самуил
и Емилия Димитрова -  главен счетоводител при община Самуил,наричано по-долу 
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна,

И

2.”ХАГАС” ЕООД
със седалище и адрес: с.Самуил, улЛМусала” №18 ,
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:202968762, идентификационен номер по ДДС BG202968762, 
представлявано от Гюляй Руфи Ашък, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ чрез обществена поръчка,
се сключи настоящият договор е предмет:„Д<?сяш«ка на строителни материали за 
нуждите на община Самуил“

Страните се споразумяха за следното:



1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Доставка 

на строителни материали за нуждите на община Самуил“ по заявки наричани 
по долу още и СТОКИ/МАТЕРИАЛИ.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на договора е на обща стойност 55 121,69 словом: (петдесет и пет хиляди 
сто двадесет и един лв., 69ст.), без ДДС или 66 146,03 словом: (шестдесет и шест 
хиляди сто четиридесет и шест лв.,03ст.)с ДДС {съгласно офертата на 
изпълнителя). Цената е окончателна и включва всички разходи за изпълнението на 
поръчката {стойността на материалите, транспорт, доставка, печалба и т.н). 
Стойността на всяка заявка се определя въз основа на единичните цени на 
материалите, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото 
предложение.Количествата, посочени в количествено -  стойностната сметка са 
прогнозни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да ги променя по време на 
срока на договора, както и да не заявява всички посочени количества.

2.2. Заплащането се извършва въз основа на представена фактура от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯя подписан приемо-предавателен протокол без забележки.

2.3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 30 
(тридесет дни) считано от представяне на документите по т.2.2.

2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
BIC: DEMIBGSF,
1BAN: BG21DEMI92401000120038,
БАНКА: Търговска банка Д клон Разград.

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОТКИГЕЛЯ за всички 
последващи промени по т. 2.4 и т. 10.2.2 в срок до 5 дни считано от момента на 
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този 
срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

2.6. Договорената обща цена и предложените единични цени са окончателни и не 
подлежат на увеличение за срока на настоящия договор.

2.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети 
по реда на т. 6.3

3. СРОК и МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.1 Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има следните срокове:

о Срок на действие на договорают датата на подписването до 31 декември 2020г. 
о Срок за доставка на обикновена заявка до 5(пет) дни от получаване на заявката, 
о Срок за доставка на бърза заявка до 3 (три) работни дни от получаването на 

заявката
о Срок за доставка на експресна заявка -  до 24 часа от получаването на заявката.

3.2 Мястото на изпълнение на доставките е, както следва:
3.2.1. ДПЛУИ -с.Самуил,ул.,Любен Каравелов” № 4
3.2.2. ЗЖЛУИ - с. Самуил, ул. „Драва” №2
3.2.3. ЦНСТПЛУИ - с. Богомилци, ул. „Гео Милев’7 № 2
3.2.4. ЦНСТПЛФУ - с. Хърсово, ул. „Пейо Яворов” №1



3.2.5. ЦНСТПЛУИ - с. Пчелина, ул. „Куванджълар” №4
3.2.6. ДГ „Кокиче” -  с. Самуил, ул. „Гаврил Генов” №1
3.2.7. Филиал „Осми март” - с. Желязковец, ул. „Тракия” №11
3.2.8. Филиал „Първи юни” - с. Хърсово, ул. „Александър Стамболийски” №16
3.2.9. ДГ „Радост” - с. Владимировци, ул. ’’Христо Ботев” №2
3.2.10. Филиал „Бъдеше” - с. Ножарово, ул. „Христо Смирненски” №4 
3.2.1 L Филиал „Детелина” - с. Богданци, ул. „Георги Бенковски” № 19
3.2.12. Филиал „Детелина” - с. Здравец, ул. ”Гео Милев” №68
3.2.13. Филиал „Детска радост” - с. Голяма вода, ул. „Люлин” №1
3.2.14. ОП Обществено хранене и социални услуги - с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №4
3.2.15. ЦНСТПЛД с. Хума, ул. „Ю.Гагарин” №4
3.2.16. ЗЖЛУИ - с. Кривица, ул. „Ивайло” № 40
3.2.17. Общинска администрация -  с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2
3.2.18. ЦОП - с. Самуил, ул, „Хаджи Димитър” № 5
3.2.19. -  с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №4
3.2.20. Кметство — с. Кривица -  ул. Ивайло №42А
3.2.21. Кметство-с . Хума-ул. Гео Милев №24
3.2.22. Кметство-с. Богомилци-ул. Мелник№16
3.2.23. Кметство -  с. Желязковец -  ул. Хан Омуртаг №2
3.2.24. Кметство -  с. Хърсово -  ул. Александър Стамболийски“ №34
3.2.25. Кметство -  с. Кара Михал -  ул. „Мургаш” №19
3.2.26. Кметство -  с. Голям Извор -  ул. „Васил Левски” №92
3.2.27. Кметство -  с. Голяма Вода -  ул. Царевец“ №24
3.2.28. Кметство -  с. Владимировци -  ул. Васил Левски”№4
3.2.29. Кметство-с. Здравец-ул, :Гео Милев” №48
3.2.30. Кметство-е. Богданци-ул. „Георги Бенковски” №17
3.2.31. Кметство -  е. Ножарово -  ул, Валентина Терешкова“ №1А
3.2.32. Кметство -  е. Пчелина -  ул, „Байкал“ №2

3.3 При преобразуване на съответното заведение и/или откриване на нова услуга, 
Изпълнителят ще извършва доставки на същите при единични цени посочени в офертата на 
Изпълнителя, на посочения нов адрес.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и 
без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената 
поръчка.
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверка във всеки момент от 
изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически 
параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
клаузи от договора да получи неустойки.
4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации при установяване на некачествена 
стока, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
4.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на 
доставката в размер, условия и в срокове съгласно настоящия договор.
4.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка 
предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и



изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
4.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация за качество и/или констатирани 
скрити дефекти и/или за несъответствия на доставената стока -  не по -  късноот 10 /десет/ дни 
от датата на доставката. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
извършване на подмяна на стоките, за което се съставя надлежен протокол.
4.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното заплащане при условията и в 
сроковете, посочени в настоящия договор.
4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката качествено в съответствие с 
предложеното в офертата му, включително и техническата спецификацията, което е 
неразделна част от настоящия договор.
4.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя документи и информация на трети лица 
относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна 
при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 
офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да 
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок копие на договора заедно с доказателства, че 
са изпълнени условията по чл. 66, от ЗОП.
4.12. При направена рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за некачествена стока и/или 
стока несъответстваща на нормативен документ, техническата 
спецш\>икатяИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да я замени в срок до 24 часа, считано от датата на 
получаване на писмената рекламация, без да прави възражение.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор 
свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 2 756,08 (две хиляди 
седемстотин петдесет и шест лв.,08 ст.) лева, (с думи) представляващи 5 (пет) (%) от 
стойността, без ДДС, на договора
5.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при 
условия, както следва:

5.3 частично освобождаване в размер на 10 % (десет на сто)от стойността на гаранцията в 
размер на 275,61 лева, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след осъществяване на 
съответните доставки на стойност 10 % (десет на сто) от стойността на Договора, при 
условие, че съответните доставки са надлежно приети от Възложителя по установения в 
договора ред.

5.4 окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 
(тридесет) дни, след изпълнение на настоящия Договор.

5.5 Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди 
частичното й освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния 
изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по алинея (5.3).

5.6 Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, 
Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (5.3).

5.7 Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от 
формата, под която са предоставени.

5.8 Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора



е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и 
въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той 
може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

5.9 Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при 
пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на 
Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на 
Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение 
суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

5.10 В случай на задържане/усвояване от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е 
длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни съответната гаранция до размера й, уговорен в 
алинея (5.1), като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или 
учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си 
до размера в алинея (5.1).

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
6.1. Приемането на извършената доставка (по заявки) по пи 1.1 се извършва от 
определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, както следва

6.1.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Домакин на община Самуил или упълномощено от 
Възложителя лице. р  * D J  /

6.1.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ >.№!&&..{рЕ^.У.мШ^.^г.трипге имена (посочва се в деня на 
подписване на договора) *

6.2. Приемането на доставката по настоящия договор се удостоверява с подписване от 
лицата по т. 6.1 на двустранен протокол.
6.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

6.4. Заявките се подават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, по факс и/или по електронен 
път и/или с препоръчано писмо и/или лично на лицето по чл.6.1.2 и/или чрез куриер 
срещу подпис в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема заявките за доставка по факс .......................... иI
или на електронна поща: g.ashak@abv.bg и/или на адрес ........................................
и/или на ръка. След получаване на заявката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в рамките 
на деня да удостовери, че е получил заявката. Дати на уведомяване се приемат:

6.5.1. датата на пощенското клеймо на обратната разписка-при изпращане на адрес;
6.5.2. датата на изпращане - при изпращане по факс или електронна поща.
6.5.3. дата на полагане на подписа - при изпращане чрез куриер и/или при връчване 

на място.
7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай на забавяне до 5 (пет) дни при изпълнението на заявките по договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % за всеки 
просрочен ден, до 50 % вкл. от стойността на заявката.
7.2. За всяко друго неизпълнение на задължение по настоящият договор и 
забавянето с повече от 5 дни по пи 7.1, без наличие на непредвидени обстоятелства 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, дължи неустойка в двоен размер на последните 5 заявки.
7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за дължимите неустойки, 
които стават изискуеми, считано от дата на уведомяване и подлежат на изплащане в 10 
дневен срок. Ако не са заплатени в срок се приспадат от дължимо плащане ако е

mailto:g.ashak@abv.bg


налично, ако то не е достатъчно разликата ведно с всички други разходи става 
изискуема по съдебен ред.
7.4. Изплащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси 
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
8.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора, е била в забава, тя може да се позовава на непреодолима сила, ако такава е 
настъпила.
8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 10 (десет) дни от 
настъпването на непреодолимата сила и да представи доказателства от компетентни 
органи в рамките на същия срок. При неуведомяване и непредставяне на доказателства 
в указания срок се счита, че не е настъпило такова събитие.
8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
9.1. Настоящият договор се прекратява:

9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1 или с достигане на предвидената в т. 2.1 
стойност, което обстоятелство настъпи по-рано.

9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - 

с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с 
писмено уведомление, в 10 (десет) дневен срок от настъпване на 
обстоятелствата.

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 
(пет) дни.

9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци;

9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при 
условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

10.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания (включително и заявките на 
възложителя) свързани е изпълнението на този договор и разменяни между 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. са валидни, когато са изпратени по пощата (е



обратна разписка) и/или по факс и/или електронна поща и/или предадени чрез куриер 
и/или връчени на място срещу подпис на приемащата страна.

10.2.1. За Община Самуил: с. Самуил, ул. “Хаджи Димитър7’ № 2, на вниманието на инж. Джевдет 
Ахмед Азис -  Кмет на Община Самуил, електронна поща: info@samuil.eu. факс:084266030

10.2.2. За “Хагас” ЕООД: с.Самуил, ул.Мусала №18, на вниманието на Гюляй Ашък -  Управител,
електронна поща: g.ashak@abv.bg, факс.....................

10.3. Когато някоя от страните е променила адрес и/или електронна поща и/или факс, без да 
уведоми за другата страна в срока по пи 2.5, съобщенията/уведомленията ще се считат 
за надлежно връчени и когато са изпратени на посочените в т. 10.2.1 и 10.2.2.

10.4. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, 
изразени в писмена форма, като допълнителни споразумения и стават неразделна част 
от договора, а при не постигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от 
компетентния съд в Република България.

10.5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство.

10.6. Нищожността на една или повече от клаузите на настоящия договор не води до 
нищожност на целия.

10.7. Неразделна част от настоящия договор са:
10.7.1. Техническата спецификация
10.7.2. Ценово предложение
10.7.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката

(длъжност, име, фамилия и подпис)

mailto:info@samuil.eu
mailto:g.ashak@abv.bg


ОБЩИНА САМУИЛ

Образец №7

ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

У
по обществена поръчка с предмет: * Ж & Ф 1****^*'

< ja  А 5 *■

.......................* ...................................................................................................................................
(пълно наименование на фирмата-участник)

със седалище и адрес на управление: . 
представлявано от .м&бР.М..,. 
телефон, факс, електронен адрес ......

c l  .. .м ..Ж г .. .  . v.... ̂ М . .
ю ф м . л . J b ^ . & ..........и . . ................  #   
й1М9Ж9Ж$Л1. .<>Ж..9̂ Ж

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
I. За изпълнение предмета на обществената поръчка съответствие с условията на 
настоящата процедура, цената на нашето предложение възлиза на:
'' J  /JS, £ 9  лева. Словомif a p f Ci / 4/41*7 %1Ш р и  CMJ&Gf * # - ' ' ДДС и

j посочва се цифром и словом стойността в чева] О СГ ^  / /  &
ft/G, G3 лева. Сл<>иом ' H / s s / Q A e t J ' в/Т? tefie/) и  р/о й ДДС.

А  * ~3 ^  tzs Я>,с>3 /%
[посочва се цифром и словом стойността е лева]

В предложената от нас цена са калкулирани всички разходи за качественото и 
срочно изпълнение на поръчкат а съгласно техническата спецификация.

Декларирам, чс ценовото ни предложение е формирано на база представените 
количества (включително и изискванията в техническа спецификация) и предложени от 
нас единични цени, за което прилагам попълнено, подписано, подпечатано КСС- 
Приложение №1:

Забележка: Всички изчисления в ценовото предложение трябва да са привито 
изчислени и закръглени до втория знак след десетичната запетая. Ако бъдат 
установени аритметични грешки участникът ще бъде отстранен от участие в 
процедурата.

II. Задължавам се, ако предложението ми бъде прието, да изпълня качествено 
поръчката при предложените единични цени от нас, които няма да бъдат променени 
през целия срок на договора.

III. Прилагам каталог/ценова листа за артикули извън горепосочените като 
за същите предлагаме 15 % (петнадесет) търговска отстъпка.

Дата: . . М Ж Ж Ш .
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Наименование на артикула Мярка К-по ед. цена 

без ДДС
Всичко

"Г ' - образен винкел 30x30x4 мм КГ. 5 1.72 8.60
Т " -  образен винкел 40x40x5 мм кг. 5 1.72 8.60FTP кабел м. 20 0.75 15.00

1 L OSB нешланфано i f мм. m2 5 7.10 35.50i OSB нешланфано 15 мм. m2 5 8.10 40 50( OSB нешланфано 18 мм. m2 5 11.00 55.00
OSB нешланфано 9 мм. m2 5 6.10 30.508 PVC дюбели-пирон 6x35 бр. 50 0.05 2.50

4 RJ - 45 конектор брой 1 0.30 0.30
| 10 Автоматичен прекъсвач 16 А брой 20 5.42 108 40
; ! i Автоматичен прекъсвач 25 А брой 19 5.42 102.98
I ^ Автоматичен прекъсвач 63 А брой 12 10.30 123,60

13 Адаптор за прикрепване на дръжка брой 5 1.05 5.25

14
Алуминиев профил за комарннк с размери 1,7 см. X 2,5 
см.-бели л.м. 4 2.00 8.00

15 Алуминиева врата m2 1 148.30 148.3016 Алуминиева дръжка-! 30 см брой 2 104.50 209.00
17

J I 8
Алуминиева метална стълба брой 9 40.50 364.50
Алуминиеви ъгли брой 10 1.08 10.80

19 Анодна защита за бойлер брой 5 11.40 57.00
20 Арматура гладка Ф 6 мм кг. 5 1.90 9.50
21 Арматура гладка Ф 8 мм кг. 5 1.90 9.5022 Арматура ръбеста Ф 10 мм кг. 5 1.90 9.5023 Армату ра ръбеста Ф 14 мм кг. 5 1.90 9.50
24 Арматура ръбеста Ф 16 мм кг. 5 1.90 9.50
25 Баданарка брой 8 2.92 23.36
26 Баластра м3. 26 34.40 894.40
27 Балатум 1,5мм м2. 20 3.90 78 0028 Балатум Змм м1. 65 6.25 406.25
29 Безир брой 45 4.33 194.85

1 30 Блажна боя 0,900кг бяла брой 90 4.75 427.503 1 Блажна боя цветна 0,800мл. брой 100 4.09 409 0032 боя за печки брой 2 1.50 3.00
L 33 бояджийска тавичка за валяк бром 2 3.33 6.66
[ 34 Брави обикновена брой 20 6.30 126.0035 Брадва със дръжка - дървена брой 18 14.70 264.60[ 36 Валяк за блажна боя 80mm х D48 х D8 брой 15 1.95 29.25

37 Валяк за латекс 180mm х D60 \  D8 брой 16 3.90 62.4038
39

Валяк за латекс 250mm х D60 \  D8 брой 16 5.10 81.60Вар гасена - 10 кг. брой 24 2.08 49 9'140 Варов разтвор ' ■10.2 93.20 950 6441 Зидии за дърво ф 10.0х50мм брой 10 0.20 2.00Г 42 
43

Зидии за дърво ф 5.0х30мм брой 10 0.05 0.50
Зидии за дърво 4) 5.0х50мм брой 10 0.07 0.701 44 

45
Зидии за дърво ф 6 ОхЗОмм ' брой 10 0.08 0.80Зидии за дърво ф 6.0х50мм брой 10 0.09 0 90| 46 1 

j 47 l
Зидии за дърво ф 8.ОхЗОмм брой 10 0.10 1,00--
Зилии за дърво ф 8.0х50мм брой 10 0.12 / U o .U---з..г —

1 ’

V

f-'anc !



48 Вила с дървена дръжка брой 21 8.50 178.50
49 Винкел 2/2 брой 6 10.50 63.00
50 Винкел 3/2 брой 6 13.40 80.40
51 Винтове за бетон 7,5 х 92 мм кутия 80 1.85 148.00
52 Винтове за гипскартон РН с една резба брой 1 330 0.04 53.20
53 Вкопана панта брой 2 3.00 6.00
54 Водомер Уг" - 3 м3 студена вода Сух СТВ й брой 8 25.00 200.00
55 Водомер 1 " - !03 студена вода Комб. С1В 1" брой 1 120.00 120.00
56 Водосточни тръби фШО м. 5 3.75 18.75
57 Водосточни тръби ф80 м. 5 3.98 19.90
58 Водоустойчив гипекартон брой 17 9.00 153.00
59 Водоустойчиви PVC пана за окачен таван м2. 10 9.18 91.80
60 Врата дървена двойна неостъклена m2 2 157.98 315.96
61 Врата дървена двойна остьклена m2 2 155.00 310.00
62 Врата дървена интериорна м2. 2 153.40 306.80
63 Врата дървена неостъклена m2 2 157.00 314.00
64 Врага дървена остъклена m2 2 157.00 314.00
65 Врата метална m2 2 160.00 320.00
66 Врата метална двойна m2 2 159.00 318.00
67 Врата метална двойна остъклена m2 2 165.00 330.00
68 Врата метална остъклена m2 2 165.00 330.00
69 Външни пластмасови ъгли за рамка на комарник,бели брой 4 0.95 3.80
70 Газобетоннн плочи с размери 600мм/125мм/250мм брой 10 2.85 28.50
71 Газобетонни плочи с размери 600мм/150мм/250мм брой 10 3.50 35.00
72 Газобетоннн плочи с размери 600мм/250мм/250мм брой 10 5,53 55.30
73 Газобетонни плочи с размери б00мм/75мм/250мм брой 10 1.94 19.40
74 Гвоздей 10 см кг. 100 2.00 200.00
75 Г ипс кг. 100 0.75 75.00
76 Гипсова шпаклован на смес брой 34 7.50 255.00
77 Гипеокартон - 9,5 мм. м2. 110 2.75 302.50
78 Гранитегрес м2. 80 18.30 1 464.00
79 Гребло със дръжка * дървена минимум 1,20м брой 27 7.70 207.90
80 Греди - - 1 Ох! 5x400 см m3. 2 370.00 740.00
81 Грунд за дърво брой 43 5.00 215.00
82 Грунд за метал брой 14 4.65 65.10

83 Гумено уплътнение за фиксиране на мрежата в рамката, 
сиво л.м. 0.5 0.40 0.20

84 Гъвкава разтегателна връзка за сифон на мивка от PVC брой 43 1.80 77.40

85 Гъвкаво лепило за деформируеми основи 25кг. брой 12 8.30 99.60
86 Диск за рязане на метал 230 mm брой 50 2.39 119.50
87 Диск за рязане на неметал 230 mm брой 20 3.30 66.00
88 Диск точиларски , фин ф!60мм брой 1 2.50 2.50
89 Дръжка за комарник бяла брой 1 1.54 1.54
90 Дръжки за лопати и кирки - дървени брой 30 2.10 63.00

9! Дръжки със секретни розетки за алуминиева и PVC 
дограма брой 2 10.50 21.00

92 Душ батерия - смесител стенен тип брой 10 49.70 497.00
93 Душ с Маркуч лнн 120 см. и Слушалка брой 62 5.00 310.00
94 Дъги ПВЦф 110/110 брой 1 1.60 1.60
95 Дъги ПВЦ ф 50/50 брой 1 0.60 ..дгбй.
96 Дъждобрани брой 9 0.83 . С 7 .4 7 ^ ^



97 Дървена дръжка брой 5 1.80 9.00
98 Дъски за обшивка на стреха - 12x2.5x300 см м2. 1 13.80 13.80
99 Дъски с размери - 12x3x300 см м2 40 13.90 556.00

100 Дюбел универс. 8х40мм брой 140 0.21 29.40
101 Евакуационна лампа брой 5 20.25 101.25
102 Ел. вентилатор за баня и тоалетни - ф-110 брой 16 19.30 308.80
103 Ел. кабел - ПВВ, МБ 1 -2x1 кв.мм м. 82 0.48 39.36
104 Ел. кабел - ПВВ. МБ 1 - 2x1,5 кв.мм м. 75 0.70 52.50
105 Ел. кабел - ПВВ, МБ ! - 2x2.5 кв.мм м. 90 1.00 90.00
106 Ел. табла етажни с мин. !0 гнезда брой 5 10.54 52.70
107 Ел,кабел - СВТ, 2x1 кв.мм м. 62 0.60 37.20
108 Ел.кабел - СВТ, 2x1,5 кв.мм м. 65 0.80 52.00
109 Ел.кабел - СВТ, 2x2,5 кв.мм м. 65 1.15 74.75
110 Ел.Ключ еднополюсен скрит монтаж брой 10 2.42 24.20
111 Ел.контакти, скрит монтаж, единични Сх.! брой 52 2.83 147.16
112 Ел.табла етажни с 5 гнезда брой 3 6.25 18.75
113 Електроди 1,6 мм бр. 27 0.10 2.70
114 Електроди 2,0 мм бр. 50 0.12 6.00
115 Електроди 2,5 мм .. йр 50 0.14 7.00
116 закопчалка (шнапер). бяла брой 1 0.80 0.80
117 Изолирбанд брой 68 2.50 170.00
i 18 Индустриална метла брой 2 6.50 13.00
119 Казанче за тоалетна чиния брой 17 27.70 470.90
120 Канап брой 52 1.05 54.60
121 Кантове за ПДЧ плоскости 16 мм. м 10 0.80 8.00
122 Кантове за ПДЧ плоскости 18 мм. м 10 1.08 10.80
123 Кантове за ПДЧ плоскости 25 мм. м 10 1.50 15.00
124 Капа ППР ф20 брой 3 0.17 0.51
125 Капа ППР Ф32 брой 6 0.25 1.50
126 Капак за тоалетна чиния брой 76 8.50 646.00
127 Капаци за керемиди пластмасови м2. 5 24.80 124.00
128 Капаци за керемиди керамични м2. 5 38.40 192.00

129 Катинари - С32 L мм брой 26 1.31 34.06

130 Катинари - С38 L мм брой 37 1.40 51.80
131 Квадратен метален профил 3/3/0,3 см кг. 35 1.69 59.15
132 Квадратен метален профил 4<4/0,3 см кг. 30 1.69 50.70
133 Квадратен метален профил 5/3/0,3 см кг. 10 1.69 16.90
134 Керемиди керамични м2. 10 13.08 130.80
135 Керемиди пластмасови м2. 10 13.98 139,80
136 Кирки със дръжка-дървена минимум 900мм брой !7 14.17 240.89
137 Клемореди брой 30 0.25 7.50
138 Клети обикновени брой 24 4.58 109.92

139
Коларски болт, комплект от4см до 8 см .. гайки спрямо 
болзове със шайби

брой 300 0.35 105.00

140
Коларски болт, комплект от 8см до 16 см .. гайки 
спрямо болтове със шайби

брой 370 0.60 222.00

141 Колена ПВЦ - ф-110 бром 5 1.50 7.50
142 Колена ПВЦ - ф-50 брой 5 0.50 2.50
143 Коляно-намалител- ф 16 брой 16 0.30 4.80
144 Комарник обикновен m2 4 1.50 6.00
145 Комплект отверки мин.6 броя брой 10 6.78 „ ^ 7 - .8 Q
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146 Комплект-носач за капак тоалетна чиния с болт и гайка брой
5 1.25 6.25

147 Конзолна кутия брой 14 0.15 2.10
148 Контактен грунд кг. 40 6.28 251.20
149 Корда за косена 2,4 мм. брой 30 3.17 95.10
150 Кореселин брой 15 4.21 63.15
151 Корниз PVC Зм бял брой 7 3.00 21.00
152 Корниз PVC 4м бял брой 5 4.03 20.15
153 Кран секретен - ф20 брой 9 4.00 36.00
154 Крушки 60W Е27 брой 200 0.55 110.00
155 Крушки 75W Е27 брой 300 0.55 165.00
156 Крушки енергоспестяващи 23W Е14 брой 130 4.52 587.60
157 Крушки енергоспестяващи 23W Е27 брой 60 4.52 271.20
158 Лак бронзов брой 7 1.56 10.92
159 Лак за дърво 0,600 мл. брой 52 5,25 273.00
160 Ламарина модцинкована 0,4мм м2. 60 6,67 400.20
161 Ламарина рифелна - 0,4мм м2. ! 35.00 35.00
162 Ламарина черна - 0,4мм мг. 5 8.00 40.00
163 Ламинат 8мм . АС4клас 32 м2. 80 12.83 1 026.40
164 Ламиниран паркет 7мм АСЗ м2. 50 10.80 540.00
165 Ламннирано ПДЧ 16 мм. m2 5 17.00 85.00
166 Ламинирано ПДЧ 18 мм. m2 5 20.00 100.00
167 Ламннирано ПДЧ 25 мм. m2 5 22.00 110.00
168 Датекс на водна основа 25 л брой 60 29.83 1 789.80
169 Лепило за XPS и EPS брой 20 7.00 140.00
170 Лепило за плочи КГ. 80 0.80 64,00
171 Лепило С200 брой 57 5.35 304.95
172 Летви 3/4 с дължина 2 м. брой 40 1.03 41.20
173 Летви 3/4 с дължина 4 м. брой 59 1.70 100.30
174 Лозарска ножица брой i 1 7.20 79.20
175 Лопата крива с дръжка - дървена минимум 1,20м брой 10 6.00 60.00
176 Лопата с дръжка - дървена минимум 1,20м брой 20 6.00 120.00
177 Лопати с дървена дръжка брои 100 6.00 600.00
178 Маламашка брой 10 7.08 70.80

179 Машинен болт комплект с гайка, федер и шайба - от 
14м до !8м. дължина от 10 см.до 16 см. брой 70 1.60 112.00

180
Машинен болт комплект с гайка, федер и шайба - от 
14м до 18м, дължина от 3 см.до 10 см. брой 20 0.50 10.00

181 Мека връзка - 60 см брой 44 3.00 132.00
182 Метален клиновиден дюбел 6/35 мм. бр. 30 0.18 5.40
183 Метални ками за дърва брой 10 14.50 145.00
184 Метли брой 500 2.92 1 460.00
185 Метли с дръжка - дървена минимум 1,20м брой 60 4.68 280.80
186 Моноблок/керамичен/ със задно оттичане брой 2 129.00 258.00
187 Монтажен профил м. 10 1.38 13.80
188 Мотики брой 83 13.50 1 120.50
189 Мрежа против комари л.м. 2 2.80 5.60
190 Мрежа рабица м. 10 2.08 20.80
191 Найлон КГ. 5 3.78 18.90
192 Нит брой 50 0,05 2.50
193 Нит брой 50 0.05 2.50
194 Нит брой 90 0.05 4.50
195 ножица за храст н брой 3 7.50

\
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196 Носещ профил м. 10 1.30 13.00
197 Оградна мрежа 40х40мм с ширина 1.5 м, дебели на 1.5 мм мл. 81 3.80 307.80
198 Оградна мрежа 40х40мм с ширина 1.5м.дебелина 2 мм М.Л. 60 4.00 240.00
199 Ондулин м2. 60 5.45 327.00
20C Осветително тяло-влагозащитено брой 20 10.60 212.00

201 Оцветители за боя (рранже в а ,жъ л та,с и н я, зел е н а и 
червена) брой 5 2.18 10.90

202 Панта двусекцнонна, ф 10 LfOOmmc къси пера за 
заварчване бр. 2 3.00 6.00

203 Панта за безфалцови врати, неразглобяема 35x35 брой 2 1.50 3.00
204 Панти за врати и прозорци бр. 6 2.00 12.00
205 Панти за врати и прозорци от алуминиева дограма (цвят 

бял.чреен.сип) бр-
2 3.00 6.00

206 Панти от пластмаса за комарите, бел и брой 2 1.00 2.00
207 ПВЦ - коляно ф 160 брой 14 4.00 56.00
208 Г1ВЦ Врати м2. 40 135.20 5 408.00
209 ПВЦ Врати остъклена м2. 4 135.20 540.80
210 ПВЦ разклонител /У/ф-110/110/110 брой 1 2.48 2.48
211 ПВЦ разклонител /У/ф-110/110/50 брои 10 2.10 21.00
212 ПВЦ разклонител /У/ф-50/50/50 брой 1 0.80 0.80
213 Первази за ламинат м. 100 1.80 180.00
214 Пистолет за полагане на силикон брой 17 2.08 35.36
215 Пластмасова кофа-Ш л брой 60 2.08 124.80
216 Пластмасова дръжка брой 5 1.25 6.25
217 Подложка за ламинат 3 мм м2. 45 0.65 29.25
218 Поливник PVC троен с шиш брой 5 2.50 12.50
219 Полимерна Фасадна бяла бон литри 80 2.03 162.40
220 Полиуретанова пяна 0,750 мл. брой 22 6,34 139.48
221 Поцинковани улуци м. 10 3.00 30.00
222 ПГ1Р Коляно -4 5 с -ф 16 3/8 брой 10 0.15 1.50
223 ППР Коляно - 45С1 -ф20 1/2 брой 16 0.23 3.68
224 ППР Коляно - 45° -ф25 3/4 брой 16 0.29 4.64
225 ППР Коляно - 90° -ф20 1/2 брой 16 0.15 2.40
226 ППР Коляно - 90с -ф25 3/4 брой 10 0.25 2.50
227 ППР Коляно - 90° -ф32 Г брой 10 0.48 4.80
228 ППР Коляно - намалнтел - ф20 х1/2Ж брой 31 1.25 38.75
229 ППР Коляно - намалнтел - ф20 х1/2М брой II 1.25 13.75
230 ГТПР Коляно - намалнтел - ф25 хЗ/4Ж брой 13 1.92 24.96
231 ПГ1Р Коляно - намалнтел - ф25 хЗ/4М брой 11 2.15 23.65
232 ППР Коляно 90° с външна резба, преходни между 

F20xl/2 MZV брой 5 1.58 7.90
233 i 1ПР Коляно 90° с външна резба, преходни между ф20 брой 5 1.58 7.90
234 ППР Коляно 90° с външна резба, преходни между ф32 брой 5 2,12 10.60
233 ППР Муфа - ф1б брой 12 0.15 1.80
236 ППР Муфа - ф25 брой 12 0.17 2.04
237 ПГ1Р Муфа - ф32 брой 7 0.21 1,47
238 ППР Преход с външна резба ф 16/1/2" брой 12 1.18 14.16
239 ППР Преход с външна резба ф20'!/2" MZV брой 5 1.70 8.50
240 ППР Преход с външна резба ф20/3'4" MZV брой 5 1.67 8.35
241 ППР Преход с външна резба ф25.'1/2" M2V брой 5 1.67 8.35
242 ППР Преход с външна резба Ф25/3/4" MZV брой 5 2.17 10.85
243 ППР Преход стенен с вътрешна резба *20/1П ” брой 5 1.23 ^ ^ Л 5  : -------------- —--- L
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244 ППР Редуктивна муфа ф20/ф25 брой 5 0.20 1.00

245 ППР Редуктивна муфа ф32/ф20 32x20 брой 5 0.23 1.15

246 Г1ПР Редуктивна муфа ф32/ф25 брой 5 0.25 1.25

247 ППР Редукции 32x20 брой 5 0.35 1.75

248 ППР с външна резба ф32 /1 11 MZV брой 5 2.42 12.10

249 ППР Стенно коляно - 20хi/2 MZD брой 7 1.54 10.78

250 ППР Стенно коляно - ф 16 брой !2 0.23 2.76

251 ППР Стенно коляно - ф25 брой 7 0.30 2.10

252 ППР Тапа ф20 брой 19 0.17 3.23

253 ППР Тройник с външна резба ф20 %" /ф20 брой 2 1.80 3.60
254 ППР Тройник с вътрешна резба ф20 УУ /ф20 брой 2 1.58 3.16
255 ППР Тройник с вътрешна резба ф25 УУ /ф25 брой 2 2.06 4.12
256 ППР Тройник с вътрешна резба ф25 Ул" /ф25 брой 2 2.06 4.12
257 ППР Тройник ф 16/16/16 брой 9 0.25 2.25
258 ППР Тройник ф20*1/2*1/2 брой 2 1.50 3.00
259 ППР Тройник ф20/20/20 брой 2 0.30 0.60
260 ППР Тройник ф25/20/25 брой 2 0.42 0.84
26! ППР Тройник ф32/25/32 брой 2 0.52 1.04
262 ППР Тройник Ф40/40/40 брой 2 0.65 1.30
263 ППР Тръба PN 16 - ф20- 4м брой 20 3.52 70.40
264 ППР Тръба PN 20 - ф20-4 м. брой 20 3.61 72.20
265 ППР Универсален комплект за батерия - ф20х!/2 брой 7 4.58 32.06
266 Предходници за J4 "към %” брой 10 1.05 10.50
267
268

Предходници за % "към 1" брой 10 1.48 14.80
Преход с външна пластмасова резба ф20iYi PF, брой 2 1.15 2.30

269 Преход с външна пластмасова резба ф20!3А" брой 11 1.15 12.65
270 Преход с външна пластмасова резба ф25/%" брой 1! 1.17 12.87
271 Преход с външна пластмасова резба ф40/ РЕ 1.1/4 брой 2 3.12 6.24
272 Преходни лайсни за врати м. 21 1.55 32.55
273 Прозорец - ПВЦ със стъклопакет неотваряем м2. 4 89.75 359.00

274 Прозорец - ПВЦ със стъклопакет. 100% отваряемост м2. 2.40 138.57 332.57

275 Прозорец - ПВЦ със стъкдопакет.30% отваряемост м2. 1.92 104.50 200.64

276 Прозорец - ПВЦ със стъклопакет.50% отваряемост м2. 2.40 121.25 291.00
277 Профил за врати 20/20/2 брой 2 1 1.80 23.60
278 Профил за врати 30/20/2 брой 2 13.42 26.84
279 Пури - I8W брой 150 2.08 312.00
280 Пури - 36W брой 295 3.20 944.00
281 Пури - 8W (аварийна) брой 6 2.14 12.84
282 Пясък промит за варов р-р мЗ. 70 46.20 3 234.00
283 Работни ръкавици със силиконово покритие брой 153 1.59 243.27
284 Разклонител - 5 гнезда брой 5 9.95 49.75
285 Разклонител без кабел с щепсел 3 контакта брой 2 6.67 13.34
286 Разклонители - 3 гнезда брой 10 6.67 66.70
287 Разклонителна кутия за гипс картон брой 19 0.62 11.78
288 Разклонителна кутия обикновена брой 21 0.20 4.20
289 Разклонителна кутия скрит монтаж брой 24 0.38 9.12
290 Разредител за боя брой S3 3.33 276.39
291 РЕ - водопроводна тръба ф25 м. 30 1.10 33.00
292 РЕ - Коляно Ф25 брой 5 1.63 8.15
293 Редуцир вентил за газова бутилка брой 5 17.50 87,,5*>-г
294 Ролетка - 5м брой 5 4.80 М М



295[Ръчен обезвъзлушител 1/2" брой 1.28 6.40

296 сатенен гипс орои 8.10 24.30

297 Свредло за дърво ф!6 брой 16 3.97

298 Свредло за дърво фЗ брой 11 0.85

299 Свредло за метал ф! 6 брой 16 3.95

300 Свредло за метал фЗ орой 0.42

30! Свредно ф25 за бетон със захват SDS - брой 1!
302 Свредло ф5 за бетон със захват SDS' орои 10

303 Сечал
304 Секретен патрон 30 30
305
306 Секретна дръжка за врата
307
308
309
310
311

Секретен патрон 30/35

Секретни брави комплект 9 см
Секретни ключалки обикновена 
Силикон безцветен 0.280 мл.
Силнконова фасадна бяла боя

брой 49
брой
брой
орои
брои
брой
орои
литри

Сифон рогов квадратен малък
312

313

314
315
316

. 317

Скоби за водосточни тръби

Скоби за маркуч (водно съединепие)-разлияни рамери

Скоби за улици
Смесител стенен с единична ръкохватка

брой

35
44

10
20
40
20
10

8.31
1.54
0.98
9.67
9.67
6.67
22.67
9.50
4.00
5.38
4.67

брой

брой
20

брой

Смесител стоящ с единична ръкохватка 
Спирателен кран с изпразнител ППГ* 1/2
_ . ___  ll/п

брой
брой

318 Спирателни кранове I Vi"
319
320

Спирателни кранове 14"
Спирателни кранове гА"

321
322

Спирателни кранове 1"
Спрей за маркиране на дървета

брой
брой
брой
брой

20

11

1.55

0.78

1.25
36.00
27.40
7.40

брой
брой 11

12.10
5.48
7.45
10.30
4.10

63.52
9.35
63.20
7.56

91.41
15.40
48.02
338.45
425.48
33.35
226.70
190.00
160.00
107.60
46.70
1.55

15.60

25.00
180.00
137.00
81.40
96.80
27.40
37.25
51.50
45.10

I 323 Стартер за луминесцентна лампа,4-22 W брой 10 0.52

324 Стьклофибърна мрежа 60 0.78

325 сурово ПДЧ 16 мм. m2 16.00

326 сурово ПДЧ 18 мм.
327 Сферичен кран - 1/2

m2
орои

328 Табло за ел.бойлер
329 Тапа 1/2"
330
331
332
1 -1*2

Тапа гладка ПГ1Р ф 16
Тапа гладка ПП Р ф20
Тел Торена
Тел поцинкована

брой
брой
орои
брой

кг.
кг.

17

17.00
6.95

13

7.43
0.67
0.17
0.17
2.60
3.00

5.20
46.80
80.00
85.00
48.65
126.31
3.35
2.21
1.36

59.80
21.00

334 Теракот _______________ _________________ _
Термо защита за бойлер (разлияни видове) до 25 А

100 15.50
боой 14.58

1 550.00
72.90
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347 Топлоизолационна плоча XPS 40 мм. m2 5 6.70 33.50
348 Топлоизолационна плоча XPS 50 мм. m2 5 8.00 40.00
349 Трион брой 20 5.00 100.00
350 Трошен камък м3. 7 32.47 227.29
351 Тръби бетонни ф 250 м. 1 35.20 35.20
352 Тръби бетонни ф 300 м. 1 38.35 38.35
353 Тръби П В Ц -ф 110*1,8 КА метра 10 1.83 18.30
354 Тръби ПВЦ - ф 160*3,2 SN2 КА метра 60 4.30 258.00
355 Тръби ПВЦ - ф-20 топла вода метра 125 0.87 108.75
356 Тръби ПВЦф-50 метра 30 0.93 27.90
357 Тухла четворка брой 50 0.62 31.00
358 Тухли единични брой 50 0.40 20.00
359 Търмък за трева с дръжка брой 38 7.15 271.70
360 Уплътнител за бойлер брой 5 1.38 6.90
361 Уплътнител за дърво брой 1 0.95 0.95
362 Фазерни плочи 1500x1700x3,2 мм. брой ■у3 6.94 20.82
363 Фазерни плочи 2000x1700x3,2 мм. брой 3 7.92 23.76
364
365'

Фазерни плочи 2750x1700x3,2 мм. брой 3 10.84 32.52
Фасунга брой 45 1.08 48.60

366 Фаянсови плочи м2. 120 13.15 1 578.00
367 Фитинги метални - холиендър всичко за 1" брой 6 3.68 22.08
368 Фитинги метални - коляно всичко за й ” брой 4 0.83 3.32
369 Фитинги метални - коляно всичко за %" брой 4 1.00 4.00
370 Фитинги метални - коляно всичко за 1" брой 4 1.49 5.96
371 Фитинги метални - муфа всичко за /г" брой 4 0.83 3.32
372 Фитинги метални - муфа всичко за У*1’ брой 4 0.95 3.80
373 Фитинги метални - муфа всичко за 1" брой 4 1.40 5.60
374 Фитинги метални - нипел всичко за 14" брой 6 0.83 4.98
375 Фитинги метални - нипел всичко за V*" брой 6 1.00 6.00
376 Фитинги метални - нипел всичко за 1" брой 6 1.25 7.50
377 Фитинги метални - холиендър всичко за 14" брой 6 2.45 14.70
378 Фитинги метални - холиендър всичко за V ” брой 6 3.55 21.30

379
Фитинги метални за следните разновидности 
намалители %"

брой 6 0.90 5.40

380
Фитинги метални за следните разновидности 
намалители ЪА"

брой 6 1.00 6.00

381
Фитинги метални за следните разновидности 
намалители 1"

брой 5 1.50 7.50

382 Цимент x25ki брой 100 4.58 458.00
383 Цимент х50кг брой 60 9.50 570.00
384 Чакъл тон 9 25.00 225.00
385 Четка метла с дръжка брой 10 5.63 56.30
386 Четки - СЗ 2"(50мм) брой 15 2.55 38.25
387 Четки - Т2 1'(25мм) брой 20 1.88 37.60
388 Четки-ТЗ 1.5"{38мм) брой 20 2.08 41.60
389 Чук брой 16 3.27 52.32
390 Шкурка брой 100 0.78 78.00
391 шпакла брой 2 2.48 4.96
392 Ъгли външни за первази ПВЦ брой 20 0.85 17.00
393 Ъгли вътрешни за первази ПВЦ брой 20 0.85 17.00
394 Ъглов автомат ичен обезвъздушител 1/2" брой 5 6.24 31.20
395 Нагревател за бойлер от 2500 до 3500 KW брой 2 13.98
396 Нагревател за бойлер от 5000 до 6000 KW брой 2 32.85 , ' /  65.-70
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Общо без ДДС 55 121.69
Общо с ДДС 66 146.03
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Образец № 6
до
ОБЩИНА САМУИЛ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

за изпълнение щ  обществена поръчка с предмет:

.................. ................ ............................................................................
(пълно наименование на фирмата-участник)

t e s t s  ^ / S '

P g w 'js ta  (% W -

със седалище и адрес на управление: C /c tu e j i& fi у

представлявано от {съгласно актуален нормативен документ1)u v  v '  * y v .  < u ~ i w v i n .  *-jr И »  1 1 П  I 1У. 1 1 И / М И 1 Щ М  l  У l y i  \ p ,  M V- J  I I I I  J  . . . . . . 1 4 . . .

телефон, факс, електронен адрес .... / .. .S.SM S'̂ S..Ш:. /й^-. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След разглеждане на обявата за обществена поръчка чрез събиране на оферти е 
обя ва с п редмет: Ш.. ftstW&H/S. . .ФР/.. У

J. За изпълнение на поръчката, предложението ни d / 0
a. Срок на действие на договора - от датата на подписването до 31 

декември 2020г.
b. срок за доставка на обикновена заявка до 5 (пет) работни дни от 

получаване на заявката.
c. срок за доставка на бърза заявка до 3 (три) работни дни от 

получаване на заявката.
d. срок за доставка на експресна заявка до 24 часа от получаване на 

заявката.
2. Нося наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл.313 от 

НК, и декларирам,:
a. че ще изпълним заявките за доставка на строителни материали по вид 

и количества, съгласно заявките и в съответствие с изискванията Ви 
посочени в техническата спецификация, като доставените материали 
ще отговаря! и на действащото законодателство и подзаконовите 
нормативни актове и ше са нови.

b. че при изготвяне на офертата са спазени з£ЩйЖе*щята, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на окрД що. а- • среда, закрила на 
заетостта и условията на труд . ({ /г \ о  \\

K S 0

Подпис и печат:
Д а т а  ... _ Ж  ._ / #  /  ' ! jU m ?

Име и фамилия  t сy / te f  ge t,
Длъжност ____ ____________________

1 документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника:



/ / J  O jJ r r f i fr
№ no 
ред

Наименование на артикула Един. мярка Ед.цена без 
ДДС

15% отстъпкаCW профил 50/Зм брой 3,92
2 PVC ламперия 25/6м m2 10,833
4

PVC преходна лайсна ! 80 см брой 5.83
PVC водосточна тръба Зм с(> 80 брой 11,555 PVC преход 35 мм/ 90см брой 4.836 PVC улук Зм- 120 брой 8,107

8
PVC универсален ъгъл Зм брой 5,00
и w профил 50/ 3 м брой 3,089

10
11

Адап гор ът лов 16x16 брой 3,58
Адаптер ъглов 20x20 брой 5,33
Алкидна ооя на водна основа 0.7^0 мл брой 5.8312

13
14

Алуминиева лайсна брой 3,17
Антифриз розов 1 л брой 5.17Антифриз розов Зл брой 22,17

2,92
15 Антифриз син 0.94л /-60/ брой
16
17

Антифриз син 3 л /-60/ брой 9,00
Ьиг. хидроизолация Воалит 3.5 кг без 
посипка /42/ брой 24,58

18
19

Ьит. хидроизолация Воалит 3.5 кг с нос /47/ брой 36,58Ьаумит грунд 1 кг брой 4,4220 Битумен грунд 5 л брой 18 5821 Битумна керемида m2 8,3322 Бойлер TESI 80 л ' брой 204,1723 Бърза връзка за маркуч 1/2 брой 0,672.A- Бърза връзка за маркуч 3/4 брой 0,83

26
Вентилатор ММ ф 120 квадрат брой 16,67Веншлагор ММ ф 100 кръг брой 14.0827 Винт за гипсокартон 3.5x45 брой 0,0328 Винт за гипсокартон 3.5x55 брой 0,0429 -dhhi за гипсокартон а.5x25 брой 0.0230 Винт за гипсокартон 3.5x35 брой 0.023 1 Винт за дърво 3.0x30 ~ ' брой 0,02a2 Винт за дърво 5.0x50 брой 0 04j j Винт за дърво 6.0x60 брой 0,0534 mini за дърво шестостенна глава 6x60 брой 0,0735

36
37

Винт за дърво 4.0x50 брой 0,03
Винт за дървошестостеина глава 8х 100 5рой 0,19Връзка две нива брой 0,238

39
40 1

Втулков анкер 1 Ох 120 ----  (брой 1,00Втулков анкер 10x40 ^брой 0.25 ^Зтулков анкер 12x140 f)рой
>рой

41 fЗъргок за канела С акар 1 /2 г U 7
3,33 // /



42 Върток за канела Сакар 3/4 брой 4,33
43 Г воздеи 14х20мм кг 3,75
44 Гвоздеи поцинковани кг 4.00
45 I офрирана тръба ф 16 м 0,17
46 Гофрирана тръба ф 23 м 0,25
47 Градински бордюр 50 см брой 1.67
48 Грунд розов 1л брой 7.50
49 Двойна пружина брой 0,21
50 Директен окачван 12 см брой 0.14
51 Директен окачван 15см брой 0.18
52 Директен окачван 20см брой 0,29
53 Директен окачван 7 см брой 0,10
54 Диск за метал ф 115 брой U 7
55 Диск за метат ф 125 брой 1,25
56 Диск за метат ф 230 брой 2,50
57 Диск инокс WURTH 1—------ —------

орой 1,67
58 Дишаща подпокривна мембрана 90гр / 75 

кв.м
брой 62,50

59 Долно пълнеш механизъм брой 8,75
60 Дюбел уни +ВИНТ 10x100 брой 0,33
61 Дюбел уни+винт 6x60 брой 0,13
62 Дюбел уни+винт 8x60 брой 0,17
63 Изолация за тръби 5*22 1/2 2м брой 1,25
64 Изолация за тръби 5*28 3/42 м брой 1,67
65 Изпразващ механизъм за тоал.казан брой 15,75
66 Калчища брой 0,83
67 Каменна вата 30 кг m 2 3,83
68 Каменна вата 50кг m 2 5,58
69 Канела Сакар 1/2 брой 7,50
70 Канела Сакар 1/2 с щуцер брой 10,00
7! Канела Сакар 3/4 брой 11.67
72 Канела Сакар 3/4 с щуцер брой 15,00
73 Катинар 38 мм брой 1.67
74 катинар 50 мм брой 2,08
75 Ключ сх. 1 открит монтаж брой 3.50
76 Клюн сх.1 скрит монтаж брой 2,42
77 Ключ сх.2 открит монтаж брой 3,58
78 Ключ сх.2 скрит монтаж брой 2,92
79 Ключ лукс скрит монтаж брой 4,58
80 Контакт сх. 1 скрит монтаж брой 2.83
81 Контакт сх.2 открит монтаж брой 6,67
82 Контакт сх.2 скрит монтаж брой 3,17
83 Контакт троен скрит монтаж брой 4,58
84 Контакт сх.1 открит монтаж брой 3,33
85 Кофа за печка " Чудо" брой 5,83 / /+ ) '



86 Кривол кафяв брой 2,67
87 Кюнци кафяви 70 см брой 2,67
88 Латекс 15 кг брой 20,00
89 Латекс 25 кг брой 29.00
90 Латекс 5 кг брой 7,92
91 Латекс за влажни помещения 0,650 мл Брой 7,50
92 Латекс интериорен - различни цветове2.5 л брой 11,25
93 Лед крушки 11 WE 27 брой 3,75
94 Лед крушки 5.5 W Е 27 брой 2,50
95 Лед крушки 9 W Е 27 брой 2,92
96 Лед прожектор 10W брой 8,33
97 Лед прожектор 20 W брой 15,83
98 Лопата за сняг пластмасова брой 8,33
99 Лопата за сняг метална брой 8,33

100 Маламашка неръждаема брой 4,17
"T o p Маншон универс. за фитинг ф 50 брой 0,50

102 Маншон ф 32 за фитинг ф 50 брой 0.50
103 Маркуч за вода 1 /2 м 1,08
104 Маркуч за вода 3/4 м 1,08
105 Маркуч за пропан бутан 10 мм м 2,33
106 Мека връзка 30 см брой 2,17
107 Мека връзка бОсм брой 2,67
108 Мека връзка 80см брой 3,25
109 Мека връзка40 см брой 2,50
110 Мивка порцеланова 33 см брой 18,33
111 Мивка порцеланова 35 см брой 25,00
112 Мивка порцеланова 45см брой 30,00
113 Минерална вата 18кв.м брой 20,50
114 Мини кран 1/2x1/2 вьтр.резба брой 3,83
115 Мистрия брой 3,75
116 Монтажен силикон брой 3,58
117 Монтажна пяна брой 10,00
118 Монтажно лепило брой 9.58
119 Нипел хром 1/2 брой 1,17
120 Ножица за РР тръби брой 9,33
121 Ножица за клони брой 16,25
122 Ножица за ламарина брой 11,25
123 Ножица за храсти брой 5,00
124 Пирон дюбел 6x40 брой 0,03
125 Пирон дюбел 6x60 брой 0,06
126 Пирон дюбел 8x80 брой 0.13
127 Пластмасва мивка брой 10.00
128 Поликарбон натурален 4 мм 2.1 6 м брой 90,00
129 Поцинкова скоба за ремонт 1/2 брой 8 , 3 3 ^  Г
130 Поцинкован улук м 2, Прс/

£0<У
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131 Поцинкована скоба за ремонт 3/4 брой 8,33
132 ППР капа ф 25 брой 0,21
133 ППР коляно ф 20 брой 0,15
134 ППР коляно ф 20-1/2 с вътрешна резба брой 1,58
135 ППР коляно ф 20-1/2 с външна резба брой 1.58
136 ППР муфа ф 20 брой 0,13
137 ППР муфа ф 25 брой 0,17
138 ППР сферичен кран ф 20 брой 4,17
139 ППР сферичен кран ф 25 брой 6,83
140 ПГ1Р тапа за лепене ф 20 брой 0.17
141 ППР тапа с резба ф 20 брой 0.17
142 ППР тапа с резба ф 25 брой 0.21
143 ППР тройник ф 20 брой 0.23
144 ППР тройник ф 25 брой 0.29
145 ППР тройник ф20х1/2хф20 с външна резба брой 1,83
146 ППР тройник ф20х1/2хф20 с вътр.резба брой 1,58
347 ППР тройник ф25хЗ/4 хф25 с вътр.резба брой 1,67
148 Г1Г1Р тройник ф25хЗ/4 хф25 е външна резба брой 2,08
149 ППР холендър ф 20 брой 1,67
150 ППР холендър ф 20x1/2 брой 2,50
151 ППР холендър ф 25 брой 2,08
152 ППР холендър ф 25x3/4 брой 4,17
153 Преходна алуминиева лайсна 270 см брой 6,67
154 Преходна алуминиева лайсна 40 мм / 90 см брой 5,25
155 Пръскачка 8 л брой 13,33
156 Пръскачка 16 л брой 16,67
157 Радиатор панелен 600/1000 тип 22 брой 110,18
158 Радиатор панелен 600/1200 тип 22 брой 131,15
159 Радиатор панелен 600/1400 тип 22 брой 154.74
160 Решетка 102 VK брой 5,42
161 Решетка 122 VK брой 7,50
162 Ръкавици медицински брой 0,08
163 Санитарен силикон бял брой 5.17
164 Санитарен силикон прозрачен брой 5,00
165 Секретна ключалка Сонико 30/30 брой 8,33
166 Сифон прав за мивка ф 32 брой 1,67
167 Сифон прав за мивка ф 40 брой 2,08
168 Сифон подов прав ф50 брой 5,00
169 Сифон подов рогов ф 50 брой 5,00
170 Скара поцинк.за печка " Чудо " брой 4,92
171 Скоба за водосточна тръба брой 1,25
172 Скоба за улук брой 1,25
173 Смесител за баня брой 49,92 ^
174 Смесител за мивка брой 49,92 / V  '
175 Спирателен кран ф 20 брой 6,67 ( ( \ (

* v
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176 Спирателен кран ф 25 брой 8,33
177 Спирателен ъглов кран 1/2х1/2 брой 6,50
178 Спирателен ъглов кран 1/2x3/4 брой 6,50
179 Стойка та смесителна батерия брой 4,75

" I so Строителна количка БГ брой 45.83
1ST Тапа за улук брой 1,00
182 Тефлонова лента брой 2,33
183 Течност за чистачки 0.94 л брой 2,50
1844 Течност за чистачки 3 л брой 6,50
185 Гръба с алумин.вложка ф 16 м 0.79
186 Тръба с алумин.вложка ф 20 м 1,25
187 Универсален силикон бял брой 4,00
188 Универсален силикон прозрачен брой 4,00

, 189 Уплътнение за канела 1 /2 брой 0,08
190 Уплътнение за канела 3/4 брой 0,17
191 Уплътнение за фланец за бойлер брой 1,67
192 Уплътнение за холендър брой 0,17
193 Фасон ка висяща брой 1,08
194 Фасонка стенна крива брой 1.17
195 Фасонка стенна права брой 1,17
196 Фуга за фаянс и теракот 2 кг брой 5,17
197 Фуга за фаянс и теракот 5 кг брой 4,17
198^ Шлаух за душ 1.5 м брой 2,92
199 Шлаух за душ 2 м брой 4,17
200 Щепсел трифазен брой 4,83
201 Щепсел удароустойчив монофазен брой 1,67
202 Ъглов кран 1 /2х 3/4 брой^ 4,67

/UjbPVH- 1kcAs ;



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ia „Доставка на строителни материали та нуждите на община Самуил”

„V* Наименование на артикула
Мярка

К-
во

Описание

1 Т " - обратен винкел 30x30x4 мм кг 5 Г- обратен с размери 30x30x4 мм
! "Г" - обратен винкел 40x40x5 мм кг. 5 Г- обратен с размери 40x40x5 мм

3 FTP кабел м. 20 Cat5e 24AWG 4x2x0.51 с екран фолио 
и дренажно жило

4 OSB нешлайфано 1S мм. m2 5 Размери: 11x2440x1220
5 OSB нешлайфано 15 мм. m2 5 Размери: 15x2440x1220
6 OSB нешлайфано 18 мм. m2 5 Размери: 15x2440x1220

! 7 OSB нешлайфано? мм. m2 5 Размери: 9x2440x1220 
мм

S

п>

PVC дюбелн-ннрон 6x35 бр. 50 Пластмасов дюбел с винт. дебелина 6 
мм., дължина 35 мм. За монтаж на 
профили тип U {UD, UW) към 
ограждащите елементи.

RJ - 45 конектор брой 1 RJ-45
10

1-------

Автоматичен прекъсвач 16 А брой 20 Брой модули: 1.00 
Брой полюси: 1.00 
Крива на изключване: С 
Напрежение захранвашо: 230 V 
Номинална изключвателна 
способност: 6.00 кА 
Ток номинален: 16 А

1 1 Автоматичен прекъсвач 25 А брой 19 Брой модули: 1.00 
Брой полюси: 1.00 
Крива на изключване: С 
Напрежение захранвашо: 230 V 
Номинална изключвателна 
способиоет: 6,00 кА 
Ток номинален: 25 А

12 Автоматичен прекъсвач 63 А брой 12 Брой модули: 1.00 
Брой полюси: 1.00 
Крива на изключване: С 
Напрежение захранващо: 230 V 
Номинална изключвателна 
способност: 6.00 к.А 
Ток номинален: 63 А

1 з Адаптер за прикрепване на дръжка брой 5 Адаптор за прикрепване на дръжка с 
права резба към метла или моп с 
конусна резба. Пластмасов.

14 Алуминиев профил та комарннк с 
размери 1,7 см. X 2,5 см.-бели

л.м. 4 алуминиев профил за комарннк с 
размери 1.7см х 2,5см - бели

! 15

I

Алуминиева врата m2 1 Изработени от алуминиеви профили. 
Плътни врати и комбинирани със
стъкло.

| 16 Алуминиева дръжка-130 см. брой 2 Алу миниева дръжка с ръкохватка, 
конус резба -  за индустриални метли 
и подочистачи. Дължина 130см.

17 Алуминиева метална стълба брой 9 Bpoil стъпала: 5+1 
Височина минимална, м: 1.20 м 
Товароносимост кг: 150 кг

18 Алуминиеви ъгли брой 10 външни и вътрешни ъгли за плочи 
Размери:25/25 мм.. Дължини: 2.50. 
2.60. 3.00 м.

19 Анодна зашита та бойлер брой A 1--- ----—--------------------------------------- -
Анодна зашита за бойлер



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за .Доставка на строителни материали за нуждите на обшина Самуил“

20 Арматура гладка Ф 6 мм КГ. 5 Ф 6 мм
21 Армату ра гладка Ф 8 мм кг. 5 Ф 8 мм
22 Армату ра ръбеста Ф 10 мм кг. 5 Ф 10 мм
23 Армату ра ръбеста Ф 14 мм КТ. 5 Ф 14 мм
24 Арматура ръбеста Ф 16 мм кг. 5 Ф 16 мм
25 Баданарка брой 8 Плоска четка, подходяща за 

варосване с PVC дръжка. Размери -  
височина -  мин, 16 см: дължина -  
мин 15 с. и широчина мин. 6 см.

26 Баластра MS. 26 речна -  фракция
27 Балатум 1.5 мм ма. 20 Дебелина: 1.5мм.

Дебелина износоустойчив слой: 
0,20.мм
Ширина: 2 метра

28 Балатум Змм мг. 65 Дебелина: Змм
Дебелина износоустойчив слой: 
0.30 мм 
Ширина: 3

29 Безир брой 45 пластмасови опаковки с вместимост 
900 ml

30 Блажна боя 0.900кг бяла брой 90 Бяла блажна боя - 0.900кг. За 
декоративна защита иа предмети от 
дърво, метал, подходяща за дограма 
(врати, прозорци), огради, метални 
конструкции, дървени или метални 
детайли и др

31 Блажна боя цветна 0.800мл. брой 100 цветна алкидна 800мл.
32 боя за печки брой 2 Черна боя 175 мд.
53 бояджийска тавичка за валяк брой 2 Ваничка за валяк. 350 х 320 мм
34 Брави обикновена брой 20 Брава езикова за вкопаване с 

обикновен ключ. Езикът се обръща 
без разглобяване за лява и дясна 
врата. Предлага се с междуцентрие 90 
мм. или 70 мм., и бексет 50 мм.

35 Бралва със дръжка - дървена брой 18 С ДЪРВЕНА ДРЪЖКА Е95мм
36 Валяк за блажна боя 80mm х D48 х D8 брой 15 Валяк за блажна боя с размер 80mm х 

D48 х D8
37 Валяк за латекс 180mm х D60 х D8 брой 16 Валяк за латекс с размер180тт х 

D60 х D8
38 Валяк за латекс 250mm х D60 х D8 брой 16 Валяк за латекс с размер 250mm х 

D60 х D8
39 Вар гасена - 10 кг. брой 24 за вътрешно и външно боядисване, за 

шпакловки, за изготвяне на 
висококачествени варови разтвори.

40 Варов разтвор м1. 10.2 Варов разтвор
41 Видни за дърво ф 10.0х50мм брой 10 Винт за дърво с шестостенна 

глава.произведен от 
стомана, поцинкован

42 Видни за дърво ф 5.0х30мм брой 10 Винт за дърво с шестостенна 
глава.пронзведен от 
стомана.поцинкован

43 Видин за дърво ф 5.0x50мм бром 10 Винт за дърво с шестостенна 
глава.пронзведен от 
стомана, поцинкован



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ia „Доставка на строителни матерна,in та нуждите на община Самуил“

44 Видин та дърво ф б.ОхЗОмм ; брой 10 Винт за дърво с шестостенна 
глава.произведен от 
стомана, поцинкован

: 45 Видни та дърво ф 6.0х50мм брой 10 Винт та дърво с шестостенна 
гяава.проитведем от 
стомана, поцинкован

46 Видни та дърво ф 8.0\30мм брой 10 Винт та дърво с шестостенна 
глава.пронтведен от 
стомана, поцинкован

47 Видни та дърво ф 8.0х50мм брой 10 Винт та дърво с шестостенна 
глава.проитвелен от 
стомана, поцинкован

48 Вида с дървена дръжка орон 21 Вида с 4 рота: Дължина: 300 .мм 
Ширина: 220 мм Ратмер на отвор та 
дръжка: Ф35 Дължина на дръжката: 
1200мм

49 Винкел 2 2 брой 6 Железен винкел с размери 2 2: с 
дължина 6 м.

50 Винкел 3 2 брои 6 Железен винкел с размери 3 2 с 
дължина 6 м.

51 Винтове та бетон 7.5 \  92 мм кутия 80 Външен диамегьр:7.5 mm 
Дължина:92 mm 
100 броя в кутия

52 Винтове та пшскартон РН с една ретба брой 1
330

С размери ф 3.5х 55 мм. ф 3.5.\ 35 мм

53
1-------

Вкопана панта брой 2 Никелирана панта с основа, 
полепокрит кант

54 Водомер 1; " - 3 mj сп дена вода Слх 
СТВ ‘i

брой 8 Водомер едноструен със сух ролков 
брояч та сту дена и топла вода. 
комплект с присъединителни 
холендрн на 1 2” и максимален дебит 
3 m3 ч.

>5 Водомер 1 " - 10* стх дена вода Комб. 
СТВ 1"

брой 1 Водомер едноструен със сух ролков 
брояч за студена и топла вола. 
комплект с присъединителни 
холендрн на 1" и максимален дебит 
10 m3 ч.

56 Водосточни тръби ф100 М. 5 Поцинкована водосточна тръба с 
дължина 1 метър и ратмер на отвора 
Ф100.

57

1--—---

Водосточни тръби ф80 м. 5 Поцинкована водосточна тръба с 
дължина 1 метър и размер на отвора 
Ф80.

58 Водоустойчив гнпскартон брой 17 Дебелина 12.5 мм. ширина 1.20 лм.. 
дължина "*.60 лм.

59 Водоустойчиви PVC пана за окачен 
таван

М\ 10 Пана бООхбООх 12 мм., с гладко, бяло 
лице без перфорации

60 Врата дървена двойна неостъкдена m2 2 Изработена от плътно дърво. Врата в 
комплект с каса и дръжки с ключалки

61

1_____

Врата дървена двойна остъклена

--------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L

m2 *) Изработена от плътно дърво. С 
квадратна форма на остькленнето, 
стъклото да е изчистено. Площта на 
стъклото може да покрива 1 Зот 
крилото, избор та стъклото на вратата 
• дали да е матово за по-голяма 
дискретност. Врата в комплект с каса 
и дръжки с ключалки
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62 Врата дървена интериорна м2. 2 иглолистна масивна дървесина 
интериорна врата с: 
платно за врата 
каса (70-120 мм) за врата 
панти, брава и дръжки за врата

63 Врата дървена меостъклема m2 2 Изработена от плътно дърво. Врата в 
комплект с каса и дръжки с ключалки

64 Врата дървена остъклена m2 2 С квадратна форма на остькяението. 
стъклото да е изчистено. Площта на 
стъклото може да покрива ГЗот 
крилото, избор за стъклото на вратата 
- дали да е матово за по-гол яма 
дискретност. Врата в комплект с каса ! 
и дръжки с ключалки

65 Врата метат на m2 л Метатна врата с едностранна 
ламарина и дебелина на крилото 
50mm. Струговани пантг ф 20 (2 
броя). Метатна рамка (каса) от Г- 
образ 40x40x3мм, или профил 
40x40x1.5мм. Метален праг от 
профил 40x20x1.5мч. Външен 
габаритен размер на рамка и праг не 
по-голям от 2000х1000мм. Врата в 
комплект с каса и дръжки с ключалки

66 Врата метат на двойна m2 2 Изработена от метални профили с 
едностранна ламарина. Врата в 
комплект с каса и дръжки с ключалки

67 Врата метална двойна остъклена m2 2 Изработена от метални профили с 
едностранна ламарина с 1 3 
остъкленне. Врата в комплект с каса 
и дръжки с ключалки

68 Врата метална остъклена m2 2 Изработена от метални профили с 
едностранна ламарина с 1 3 
остъкленне. Врата в комплект с каса 
и дръжки с ключалки

69 Външни пластмасови ъгли за рамка на 
комарник.бели

брой 4 външни пластмасови ъгли за рамка на 
комари ик. бели

70 Газобетоннн плочи с размери 
бООмм 125мм 250мм

брой 10 с размери лплжина-600 мм ширина- 
125 мм внсочина-250чм

71 Газобетоннн плочи с размери 
бООмм 150мм 250мм

брой 10 с размери дилжнна-600 мм ширина- 
150 мм височина-250мм

72 Газобетоннн плочи с размери 
бООмм 250мч 250мм

брой 10 с размери днлжина-600 мм шнрина- 
250 мм височина-250 мч

73 Газобетоннн плочи с размери 
бООмм 75мм 250мм

брой 10 с размери дилжина-600 мм ширина- 
75 мч височина-250мм

74 Г воздей 10 см КГ. 100 Гвоздей с размер до 10 см
75 Гипс кг. 100 Бързосвързваш строителен гипс за 

директно приложение, за пълнене на 
отвори, монтаж на електрически 
инсталации, шпакловаме върх\ 
хастарни мазилки или др> ги 
подходя ши основи с нормална 
носим ос пособност

76 Гипсова шпакдовачна смес брой 34 Готова гипсова шпакдовачна смес в 
опаковка от 5 кг.

: 77 Гипсокартон * 9.5 мм.
■

м3. 110 Размер ма гипскартон: 
2000x1200x9.5 мм

78 Гранитогрес
---—----- ----------------------------------------- -

80 С различни размери н дебелина 
минимум 7 мм. първо качество.
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74 Гребло съ с  дръжка - дървена минимум 
1,20м

брои 27 Дървена дръжка, металната втулка за 
допълнителна стабилност, 
прикрепена с нитове, прави възможно 
разбиването дори на заледен сняг. 
малка ръкохватка. Размери 
395x309x1215 мм.

80i------ Греди- - 10x15x400 см мЗ. > с размери 10x15x400 см.

1
Грунд за дърво брои 43 Грунд Импрегнаиионек за Дърво 

0.750.1.
82 Грунд за метат брой 14 Гру нд алкиден, за метал, сив 0.700 л 

за черни метали
83

—

Гумено уплътнение за фиксиране на 
мрежата в рамката, сиво

Л.М . 0.5 Сив фитил за у плътнение на мрежата 
при направата на комарник -  5 мм в 
диаметър

84 Гъвкава разтегателна връзка за сифон 
на мивка от PVC

брой 43 гъвкава разтегателна връзка за сифон 
на мивка от PVC

85 Гъвкаво лепило за леформируемн 
основи 25кг.

брой 12 Гъвкаво тънкослойно лепило за 
поставяне на керамични покрития и 
плочи вър\\ чувствителни основи

86 Диск за рязане на метаз 230 mm брой 50 Диск за рязане на метал 230mm 
Подходящ за ръчно у правляваи 
ъглошлайф

87 Диск за рязане на неметал 230 mm брои 20 Диск за рязане на неметал 230mm
88 Диск точиларски , фин ф160мм брой 1 точиларски
84 Дръжка за комарник бяла брой 1 Дръжка за комарник бяла
90 Дръжки за лопати и кирки - дървени брой 30 Дървени- диаметър на дръжка: Ф40 

мм. дължина: 120 см
91 Дръжки със секретни розетки за 

алуминиева и PVC дограма
брой *> Комплект дръжки, подходящи за 

външни и интериорни врати от АЛ 
или ПВЦ дограма. Розетки 
предназначени за секретни ключалки. 
Комплектът включва по една дръжка 
и една розетка за всяка страна на 
вратата, крепежни елементи, два 
квадрата с различни дължини и 
ннстру кипи за монтаж. Ьял цвят с 
полимерно покритие.

92 Д> ш батерия - смесител стенен тип брой 10 • Мин.40 mm керамичен Click 
затваряш механизъм
• Метален изпразните.!
• Метална ръкохватка с индикация за 
топла и стх дена вода

93 Ду ш с Маркуч лии 120 см. и Слу шалка брой 62 Ду ш с маркуч мин 120см и слушалка
94 Дъги Г1ВЦф ПО 110 брой I ПВЦс размер ф1Ю‘П0
95 Дъги ПВЦ ф 50 50 брой 1 ПВЦ с размер ф50'50
96 Дъждобрани брой 9 тип манто, волозашнтно наметало с 

качулка, изработено от 
попивенил хлорид.

97 Дървена дръжка брой 5 Дървена дръжка с конусна основа без 
резба. Дължина 140см. Препоръчва се 
за индустриална метла

98

99

Дъски за обшивка на стреха - 
12x2.5x300 см

м3. 1 с размери 12x2.5x300 см.

Дъски с размери - 12x3x300 см м3. 40 с размери -12x3x300 см
100 Дюбел уннверс. 8х40мм брой 140 уннверс. 8.\40мм
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101 Евакуационна лампа брой 5 светлинно обозначаване на посоката 
и изходите за евакуация. В комплект 
с тяло и крушка и ак\ мулаторна 
батерия. С автоматично включване.

102 Ел. вентилатор та баня и тоалетни - ф- 
110

брой 16 Вентилатор за баня със захранаване 
220VAC и монтажен диаметър ф110 
mm

103 Ез. кабел - ПВВ. МБ 1-2x1 кв.мм м. 82 ПВВ. МБ I -2x1 кв. мм 
Многожилен плосък проводник с 
медни жила. с полнвинилхлоридна 
изолация и обвивка, с мост за 
неподвижно полагане в осветителни 
мрежи и силови инсталации мостов 
кабел

104 Ел. кабел - ПВВ, МБ 1 - 2x1,5 кв.мм м. 75 ПВВ. \1Б 1 -2x1.5 кв. мм 
Многожилен плосък проводник с 
медни жила. с полнвинилхлоридна 
изолация и обвивка, с мост за 
неподвижно полагане в осветителни 
мрежи н силови ннсталацш1 мостов 
кабел

105 Ет. кабел - ПВВ. МБ 1 - 2x2.5 кв.мм м. 90 ПВВ. МБ 1 - 2x2.5 кв. мм 
Многожилен плосък проводник с 
медни жила. с полнвинилхлоридна 
изолация и обвивка, с мост за 
неподвижно полагане в осветителни 
мрежи и силови инсталации мостов 
кабел .

106 Ет. табла етажни е мин. 10 гнезда брои 5 Ел. табло с мин. 10 гнезда
107 Ет.кабел - СВТ. 2x1 кв.мм м. 62 СВТ. 2x1 кв.мм 

За пренос и разпределение на 
електрическа еиерг ия при изграждане 
на разпределителните електрически 
мрежи

108 Ет.кабел - СВТ, 2х 1,5 кв.мм м. 65 СВТ. 2x1.5 кв.мм 
За пренос н разпределение на 
електрическа енергия при изграждане 
на разпределителните електрически 
мрежи

100 Ел.кабел - СВТ. 2x2,5 кв.мм м. 65 СВТ. 2x2.5 кв.мм 
За пренос и разпределение на 
електрическа енергия при изграждане 
на разпределителните електрически 
мрежи

110 Ез.Ключ еднополюсен скрит монтаж брой 10 Обикновен електрически ключ с 
ръчно управлявано 
електромеханично чстройство за 
създаване или прекъсване на 
електрически контакт.

111 Ет.контакти, скрит монтаж, единични
с „

бром 52 Електрически ключ за скрит монтаж. 
сх.1. единичен с товароносимост 16 А 

250 VAC. бял цвят.
112 Ет.табла етажни с 5 гнезда брой 3 етажни с 5 гнода
113 Езектроли 1.6 мм бр. 27 * Езектроли Рутнловн за стомана

• Размер: Ф 1.6 мм.
114 Електроди 2,0 мм бр. 50 • Електроди Рутнловн за стомана

* Размер: Ф 2 мм
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115 Електроди 2.5 мм бр. ! 50 • Електроди Рутилови за стомана
• Размер: Ф 2.5 мм.

Мб закопчалка (шнапер). бяла брой 1 закопчалка (шнапер), бяла
! 17 Изолирбанд брой 68 Изолирбанд направена от забавяш 

горенето материал за общо изолиране 
и цветно кодиране на кабели.

118 Индустриална метла брой | 2 Метла . с пластмасова основа, дълъг и 
плътен черен косъм. С трапецовидна 
форма, подходяща за измитане на 
трудно достъпни места като ъгли. 
первази, стълбища и др. Прикрепване 
към всички модели дръжки с конусна 
резба.

119 Казанче за тоалетна чиния брой 17 Пластмасово тоалетно казанче за 
тоалетна чиния с изолация, 
материал пластмаса, цвят бял 
бутон на казанчето, двоен 
капацитет на казанчето: б.ООл.

| 120 Канап брой 52 Конопен конец с дебелина 1 мм и 
дължина 100 м.

121 Кантове за ПДЧ плоскости 16 мм. м 10 Кант с лепило
122 Кантове за ПДЧ плоскости 18 мм. м 10 при избор на цвят най-малко 3 цвята
123 Кантове за ПДЧ плоскости 25 мм. м 10 Кант с лепило
124 Капа ППР ф20 брои 3 Капа ППР ф20
125 Капа ППР Ф32 брои 6 Капа ППР ф32

: 126 Капак за тоалетна чиния брой 76 Форма оватна от неръждаема 
стомана, цвят бял. дължина420мм. 
ширина 340мм височина: 38мм

127 Капаии за керемиди пластмасови м2. 5 Капаци за пластмасови керемиди
128 Капаци за керемиди керамични ч:. 5 Капани за керемиди
129 Катинари - С32 L мм брой 26 Катинари с размер С 3 2  L мм
130 |____ Катинари - С38 L мм брой 37 Катинари с размер С38 L мм

| 131 Квадратен метален профил 3/3 0.3 см кг. 35 с размер 3 3 см 0.3 мм
132 Квадратен метален профил 4 4 0.3 см кг. 30 с размер 4 4 см 0.3 мм
133 Квадратен метален профил 5 3 0.3 см к г . 10 с размер 5 3 см 0.3мм
134 Керемиди керамични м2. 10 Керемиди обикновен формат -  

керамични
; 135

. Керемиди пластмасови м2. 10 Керемиди пластмасови
136 Кирки с ъ с  дръжка-дървена m h h h m v m  

9 0 0 м м

брой 17 Дръжка изработена от дървен 
материал с минимум 900 мм 
Материал на главата: индукционно 
закалена стомана

137 Кдемореди брой 30 Клеморед 12-полюсен за кабел 
бкв.тт

138 Клещи обикновени брой 24 Клети обикновени 220 мм с 
изолирани дръжки

139 } Коларски болт. комплект от 4см до 8 
см.. гайки спрямо болтове със шайби

брой 300 Коларски болт, комплект от 4 см до 
8см. гайки спрямо болтове с шайби

140 Коларски болт. комплект от 8см до 16 
см ,. гайки спрямо болтове със шайби

брой 370 Коларски болт. комплект от 8 см до 
16см, гайки спрямо болтове със 
шайби

141 Колена ПВЦ - ф-110 брой 5 Колена ПВЦ — ф-110
142 Колена ПВЦ - ф-50 брой | 5 Колена ПВЦ -  ф-50
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143 Коляно -намазите.з - ф 16 брой 16 намалнтел-ф!6
144 Комарник обикновен m2 4 Пантите (миниму м 2бр.), 

заключалката и дръжките ла са 
монтирани предварително на 
комарника.

145 Комплект отверкн мин.6 броя брой 10 • Магнитен връх
• Двукомпонентна ръкохватка
• Материал - висококачествена хром- 
ванадийева стомана
• мин. 4 прави и мнн.2 кръстати 
отвертки:
• 1.2 х 6.5 х  150 мм
• 0.5 х 3.0 \ 80 мм
• 0.8 х 4.0 х  100 мм
• 1.0 х 5.5 х 125 мм
• РИ 1 х 80 мм
• РН2 х  100 мм

146 Комплект-носач та капак тоалетна 
чиния с болт п гайка

брой 5 Комплект съдържа: 
Метален болт - 2бр. 
Пластмасова гайка - 2бр. 
Пластмасов носач - 2бр.

147 Конзолна кутия брой 14 Конзолна кутия обикновена
148 Контактен грунл КТ. 40 За грундиране на:

- гладки и полирани повърхности
- непопнвашн повърхности
- критични повърхностис намалено 
сцепление

N9 Корда та косена 2,4 мм. брой 30 Корда за косене оранжева кръгла 
2.4мм 87 метра

150 Кореселнн брой 15 За разреждане до работен внзкозитет 
на нитроцелулозни гру ндове. бои и 
лакове. За обезмасляване на метални 
повърхности, измиване на 
инстрхченти и дп

151 Корниз PVC Зм бял брой 7 Двоен PVC корниз за перде с размери 
3 м. материал пластмаса, цвят бял

152 Корниз PVC 4м бял брой 5 Двоен PVC корниз за перде с размери 
4 м. материал пластмаса, цвят бял

153 Кран секретен - ф20 брой 9 секретен -ф20
154 Крушки 60W Е27 брой 200 60\V Е27 Обикновенка крушка с 

нзжежаеча жичка.
155 Крушки 75W Е27 брой 300 Мощност 75\У.напреженне 230-240V, 

цокъл Е27 . нормален светлинен 
поток

156 Крушки енергоспестяваши 23W Е14 брой 130 енергоспестяваши 23WEI4
157 Крушки енергоспестяваши 23 W Е27 брой 60 Мощна енергоспестяваша лампа 

отличаваща се с компактна форма 
предназначена за основно 
осветление. Разполагаща с 23W 
мошност и мощен светлинен поток

158 Лак бронзов брой 7 хомогенна смес от ату минисва етапа, 
сплнконова смола въглеводородна 
смола и разтворители. В разфасовка 
от ЮОм.з.

159 Лак за дърво 0.600 мл. брой 52 Алкиден лазурен лак разфасовка 
бООмл за декорация и зашита на 
предмети от дърво, мебели, огради и
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Др.. устойчиво покритие на 
пожълтяваме.

1 160 Ламарина подцннкована 0.4мм м2. 60 с дебелина 0.4мм
161 Ламарина рифелна - 0.4мм м:. 1 с дебелина 0,4мм
162
. Ламарина черна - 0.4мм м;. 5 с дебелина 0.4мм
163 Ламинат 8мм . АС4клас 32 м2. 80 с дебелина 8 мм. АС4 клас 32 за 

средно натоварени помещения
164 Ламнннран паркет 7мм АСЗ м2* 50 с дебелина 7мм АСЗ клас 32 

Предназначен за интсзивно 
натоварени жилищни помещения и 
слабо натоварени обществени 
пометения

165 Ламинирано ПДЧ 16 мм. m 2 5 Размери на плоскостта: 16 х 1830 х 
1830мм

166 Ламинирано ПДЧ 18 мм. m 2 5 при избор на цвят най-малко 3 цвята
j 167 Ламинирано ПДЧ 25 мм. m 2 5 при избор на цвят най-малко 3 цвята

168 Латекс на волна основа 25 л брой 60 Латексова боя дишаща за вътрешно 
боядисване на сухи помещения, 
върху гипсови и варови шпакловки, 
мазилки, бетон, гипсокартон, стар 
латекс или тапети.

169 Лепило ia XPS и EPS 

-------------------------- ---------------------

брой 20 Разфасовка от 25 кг.За залепване на 
плочи от екструдиран и експанднран 
пенополистирол.

170 Лепило та плочи кг. 80 Разфасовка: 5 и 25 кг.
Лепило за зазепване на теракота 
фаянс, мрамор, гранит и др. хндро и 
мразоустойчиво.

171 Лепило С200 брой 57 Разфасовка от 1 кг
Поливинилацетатно лепило за лепене 
на хартия, картон, тъкани, подови 
настилки, стенни облицовки на 
текстилна основа

172 Летви 3 4 с дължина 2 м. брои 40 Иглолистни летви фасонирани от 
суров матернат с влажност 30-40%. с 
размер 3 на 4

173 Летви 3 4 с дължина 4 м. брой 59 Иглолистни летви фасонирани от 
суров материал с влажност 30-40%. с 
размер 3 на 4

174 Лозарска ножица брой 11 Професионални лозарски ножици с 
диаметър иа рязане 20-25 мм. 
дължина 210 мм

175 Лопата крива с дръжка - дървена 
минимум 1.20м

брой 10 Лопати с дръжка-дървена минимум 
1,20м

176
--------

Лопата с дръжка - дървена минимум 
1.20м

брой 20 Лопати с дръжка-дървена минимум
1,20м

177-----_ +Лопати с дървена дръжка брой 100 лопата права крива домакинска ПВЦ
178 Маламашка брой 10 Дължина мм: 270.00 мм 

Материал: Стомана 
Приложение: за мазилка 
Широчина, мм: 130.00 мм

179 Машинен болт комплект с гайка, 
фелер и шайба - от 14м до !8м. 
дължина от 10 см.ло 16 см.

брой ]

'

70 Машинен болт комплект с гайка, 
фелер и шайба -от м 14 до м 18. 
дължина от 10 см до 16см.
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ISO Машинен болт комплект с гайка, 
федер и шайба - от 14м до 18м. 
дължина от 3 см.до 10 см.

брой 20 Машинен болт комплект с гайка, 
федер н шайба -от м 14 до м i 8. 
дължина от 3 см до Юсм.

ts i Мека връзка - 60 см орон 44 Мека връзка -  60 см.
Гъвкави връзки за водопроводни 
инсталации 1 2"х! 2" м м и ж ж и м ж

182 Метален клиновиден дюбел 6 35 мм. бр. 30 Метален клиновиден дюбел 100 броя. 
Размер 6 х 35 мм. за окачен таван. За 
монтаж в бетон.

183 Метални ками за дърва брой 10 метални ками за дърва с дължина от 
25 до 35см

184 Метли брой 500 Метли без дръжка
185 Метли с дръжка - дървена м и н и м у м  

1.20ч
брой 60 Метли е дръжка-дървена минимум 

1.20м
186

(-------

Моноблок керамичен със зално 
оттичане

брой Задно оттичане
Реверсивно тоазетно казанче със 
странично захранване 
Пластмасова тоалетна селатка 
Пластмасови крепежнн елементи 
Два режима на во до подаване: 3 и 6 
литра
Размер: мин 75 х мин 63\ мин Збсч 
1>я.т цвят

187 Монтажен профил м. 10
*" -- • 

монтажен профил за растерен таван
188 Мотики брой 83 полумесец, голяма лята с дръжка 

дървена минимум 1.20м
189 Мрежа против комари Л.М . •> Мрежа за комарннк. 

Ширина 100 см.
190 Мрежа рабица м. 10 Размер на отвора i3*l3M\i. дебелина 

ФО.Кмм. височина ЮООмм
191 Найлон кг. 5 Мин. 2 м ширина, с различна 

дебелина, безцветен
.192 Нит брой 50 Размер: 3x8 мм

193 Нит брой 50 Размер: 3x6 мм
194 Нит брой 90 Размер: 4x10 мм
195 ножица за храсти брой 3 Градинска ножица, подходяща за жив 

плет или дру ги храсти.
196 Носещ профил 10 носещ профил
197 Оградна мрежа 40.х40мм с ширина 

1.5м.дебелина 1,5 мм
мл. 81 с размери 40х40мм с ширина 1.5 м. 

дебелина 1.5 мм
198 Офадна мрежа 40х40чм с ширина 

1.5м.дебелика 2 мм
мл. 60 с размери 40х40мм с ширина 1.5 м. 

дебелина 2 мм
199 Онлулнн М\ 60 здрав вълнообразен покривен и 

облицовъчен материи с различни 
цветове
• дължина: 200 cm
• ширина: 95 cm
• Дебелина: 3 mm
• Височина на вълната: 38 mm

200 Осветително тяло-влагозащнгено брой 20 Влагозашигено тяло метално с клас 
на зашита 1Р54. подходящо за 
осветителни тела Е27 до 100W

201 Оцветители за боя 
(оранжева.жълта.сння.зелена и 
червена)

1

брой 5 Нюансирано на бели 
володисперсноннн бон и полимерни 
мазилки за вътрешно боядисване. 
Различни цветове



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ла .Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил"

202 ' Панта лв\ секционна. ф 10 LtOO mm с 
късн пера за заварчване

бр. 2 размери - 100 46 26 14.5 10 2mm 
Панти за метални изделия с общо 
предназначение

203 Панта за безфалцови врати, 
неразглобяема 35x35

брой 2 Предназначен за мебелни врати с 
открити и покрити кантове.

204 Панти за врати и прозорци бр. 6 Панта за врата с размери 14 мм. 
40мч. 15 мм.

! 205 Панти за врати н прозорци от 
алуминиева дограма (цвят- 
бял.чрвен.снв)

бр. 2 Пантите са подходящи само за 
монтаж на алуминиеви врати и 
прозорци. Нс са подходящи за 
дървени или метални конструкции.

206 Панти от пластмаса за комариик.бели брой 2 Панти от пластмаса за комарннк. 
бели

207

1

ПВЦ - коляно ф 160 брой 14 размер ф 160
Представлява трислойна външна 
канализационна система от тръби и 
фитинги направени от 
не пласт ифиинран поливинилхлорид 
(ПВХ-Н) Системата е предназначена 
за гравитационна канализация, за 
битови ( сиви и черни 
воли),промиш.тени и дъждовни 
отпадъчни води.

208 ПВЦ Врати м:. 40 ПВЦ Врати комплект с 
принадлежностите

209 ПВЦ Врати остъклена м2. 4 ПВЦ врата, 1 3 остъклена
210 ПВЦ разклонител -У ф-110 110 1 Ш брой 1 с размер ф-110 110 110

211 ПВЦ разклонител У ф-110 110 50 брой 10 с размер ф-110 110 50

212 ПВЦ разклонител У ф-50 50 50 брой 1 с размер ф-50 50 50

213 Первази за лами пат м. 100 ПВЦ
• ШИРИНА : 46.00 мм
• КАБЕЛЕН КАНАЛ  _____________ |

214 Пистолет за полагане на силикон брой 17 Алуминиев пистолет за полагане на 
силикон. Стандартни опаковки от 280 
до 310 мл

215 Пластмасова кофа - !0л брой 60 Пластмасова кофа -1 Ол

216 Пластмасова дръжка брой 5 Пластмасова дръжка, с конус резба 
за метли и четки с конус резба. 
Дължина 120см. Опция: с права 
резба.

2,7
Подложка за ламкнат 3 мм м1. 45 за топло и звукоизолация под 

ламнниран паркет и други видове 
паркет, гшроне пропу ска и в. 
гъвкав.устойчнв на микроорганизми 
н плесени

1 218 Полнвннк PVC троен с шиш брой 5 Полнвннк троен с шиш изработен от 
PVC

219

1

Полимерна Фасадна бяла боя литри 80 разфасовката от 5 до 25 л. За външно 
боядисване върху циментови и 
варо циментови мазилки, бетон, 
шпакловани с циментови състави 
повърхности, етернит. Възможност 
за оцветяване с пигментни пасти 
водоразредими бои.Основа: 
Акридатна дисперсия с добавени 
полимери и минерал
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| 220 Полиуретанова пяна 0.750 мл. бром 22 за монтиране, лепене, запълване, 
уплътняване, топло*. ст> ло- н 

звукоизолация. За монтиране на 
рамки на прозорци и каси на врати, 
изолиране на прозорци, запълване на 
строителни ф \ гн и кухини в стени, 
■запечатване на отвори в покривни 
конструкции >< изолационни 
материали, укрепване и уплътняване 
в стени и покриви, изолиране на 
тръби и електрически инсталации, 
създаване на зву  конзолпраши 
прегради, фиксиране и изолация на 
панели, керемиди и лр

221 Поцинковани улуци м. 10 Поцинкован улук с разгъвка 28.50му! 
и дължина 1 м

222 ПГ1Р Коляно - 45: -ф 16 3 8 брой 10 ППР Коляно -450 -  ф 16 на 3 8 у! 
ППР Коляно -450- ф 16 на 3 8 ж

223 ПГ1Р Каляно - 45° -ф20 ! 2 брой 16 ППР Коляно -450 -  ф20 ‘ г м 
ППР Коляно -450 — ф20 ’ 2 ж

224 ППР Коляно - 45с -ф25 3 4 брой 16 ППР Коляно -450 -  ф25 J* м 
ППР Коляно -450 -  ф25 ж

225 ПИР Каляно - 90г -ф20 1 2 брой 16 ППР Коляно -900 -  ф20 на Уг ж 
ПГ1Р Коляно -900 -  ф20 на 1; м

226 ППР Коляно - 90' -ф25 3 4 брой 10 ПИР Коляно -900 -  ф25 на 1 j ж 
ППР Каляно -900 -  ф25 на ' j м

227 ППР Коляно - 90' -ф32 Г брой 10 ППР Коляно -900- ф32 на 1“ м 
ППР Коляно -900- ф32 на 1“ ж

228 ППР Коляно - намалител - ф20 \1 2Ж брой 31 намалител -  ф20 х 1 2 Ж
229 ППР Коляно - намалител - ф20 xl 2М брой 11 намалител -  ф20 х 1 2М
230 ПГ1Р Коляно - намалител - ф25 чЗ 4Ж брой 13 намалител -  ф25 хЗ '4 Ж
231 ППР Коляно - намалител - ф25 х3 4М брой 11 намалител -  ф25 хЗ 4 М
232 ППР Коляно 90 с външна резба, 

преходни между F20x 1 2 MZV
брой 5 с размери F20xl 2 MZV

233 ППР Коляно 90с с външна резба, 
прехолнк междх ф20

брой _ ППР с размери ф20 1 г”

234 ППР Коляно 90’- с външна резба, 
преходни между ф32

брой 5 с размери ф32 1 i"

235 ППРМхфа - ф16 брой 12 ППР Муфа с размери ф!6
236 ППР Муфа * ф25 брой 12 ППР Му фа с размери ф25
237 ППР Мчфа - ф32 брой 7 ППР Муфа с размери ф32
238 ППР Преход с външна резба ф 1611 2" брой 12 ППР Преход с външна резба ф!6 1 2"
239 ППР Преход с външна резба ф20 1 2" 

MZV
брой 5 с размери F20x 1 2 MZV

240 ППР Преход е външна резба ф20 3 4" 
MZV

брой 5 с външна резба - ф20 V ‘ MZV

241
____

ППР Преход с външна резба ф25 1 2" 
MZV

брой 5 е външна резба - ф25 MZV

242 ППР Преход с външна резба ф25 3 4" 
MZV

брой 5 с външна резба - ф25 3/ / ‘ MZV

243 ППР Преход стенен с вътрешна резба 
Ф20 1 7 -

брой 5 с вътрешна резба ф20 1 i”

24-4 ППР Редуктнвна мхфа ф20 ф25 брой 5 Редуктнвна муфа - ф20 ф25
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1 24? ПИР Релуктивна муфа ф32 ф20 32x20 брои 5 I Редуктивна муфа - ф32 ф20
246

-
ПГ1Р Редуктивна муфа ф32 ф25 i5pofi 5 I Редуктивна му фа - ф32 1 ф25

247 ППР Редукции 32x20 брой 5 ППР Редукции ф32\20
248 П1 ]Р с вьншна резба ф32 1 " MZV брой 5 с външна резба ф32 1" MZV
249 ППР Стенно коляно - 20х 1 2 MZD брой 7 20х! 2 MZD
250 ППР Стенно коляно - ф!6 брой 12 с размери ф16
-51 ППР Стенно коляно- ф25 брой 7 с размери ф25
252 ППР Тапа ф20 брой 19 Полнпропнленова (ППР) тапа ф20мм 

за лепене, с термоу стойчлвост -  
температурен диапазон -20 ло -11 О С

253 ПГ1Р Тройник с външна резба ф20 Ч" 
Ф20

брой 2 с външна резба ф20 Ч” ф20

254 ПГ1Р Тройник с вътрешна резба ф20 
V  ф20

брой 2 с вътрешна резба ф20> Ч" ф20

255 ППР Тройник е вътрешна резба ф25 
Vi" ф25

брой с вътрешна резба ф25 Ч" ф25

256 ППР Тройник с вътрешна резба ф25 
Ч" ф25

брой “) с вътрешна резба ф25 Ч" ф25

1 257 ПГ1Р Тройник ф 16 16 16 брой 9 с размери ф 16 16 16
258 ППР Тройник ф20*Г2* 1 2 брой 2 с размери ф20*1 2*1 2
259 ППР Тройник ф20 20 20 брой т с размери ф20 20/20
260 ППР Тройник ф25 20 25 брой ■> с размери ф25'20. 25
261 ППР Тройник ф32 25 32 брой 1 с размери ф32 25 32

! -62 ППР Тройник ф40 40 40 брой т С раз\1ери ф40 40 40
263 ПИР Тръба PN 16 - ф20- 4м брой 20 ППР Тръба PN 16- ф20- 4м
264 ППР Тръба PN 20- ф20-4 ч. брой 20 ППР Тръба PN 20- ф20-4м
265 ППР Универсален комплект за 

батерия - ф20х 1 2
брой 7 Универсален комплект за батерия от 

ППР - ф20\! 2 vk
266 Предходници за Ч "към Ч" брой 10 с размер - Ч” към Ч" за всички 

видове
267 Предходници за Ч "към 1" брой 10 с размер - Ч“ към 1” за всички видове
268 Преход с външна пластмасова резба 

ф20 Ч" РЕ
брой с външна пластмасова резба ф20 14“ 

РЕ
269 Преход с външна пластмасова резба 

Ф20Ч"
брой II с външна пластмасова резба ф20 Ч“

270 Преход е външна пластмасова резба 
Ф25,гу

брой II с външна пластмасова резба ф25 1Г

! 271 Преход с външна пластмасова резба 
ф40. РЕ 1.1 4

брой 2 с външна пластмасова резба ф401 РЕ 
1.1/4

272 Преходни лайсни за врати м. 21 Материал: Алуминий 
Приложение: Вътрешно 
Дължина: 1000 мм 
Ширина: 30 мм 
Монтиране: Винтове

273 Прозорец - ПВЦ със стъклопакет 
неотваряем

м2. 4 Изработен от 5 камерен профил със 
стъклопакет - неотваряем

274 Прозорен - ПВЦ със 
стъклопакет. 100“ « отваряемост

хг. 2.40 Изработен от 5 камерен профил със 
стъклопакет -100% отваряемост

275 Прозорец - ПВЦ със стъклопакет,30° о 
отваряемост

М\ 1.92 Изработен от 5 камерен профил със 
стъклопакет -30% отваряемост

276
____ 1

Прозорец - ПВЦ със сгьклопакет.50% 
отваряемост

м\ 2.40 Изработен от 5 камерен профил със 
стъклопакет - 50% отваряемост
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277 Профил та врати 20 20 2 брои Кух атуминиев профил за врата с 
размери 20 20 2 с дължина бм.

278 Профил та врати 30/20 2 брои Кух ату миниев профил за врата с 
размери 30 20 2 с дължина 6 м.

279 Пури - I8W брой 150 Луминесцентна пу ра 18W Т8-60см
280 Пури - 36W брой 295 Лумнннсиентна пура 36W 

Дължина 1200мм
281 Пури - 8W (аварийна) брой 6 Луминесцентна пура 8W за 

аварийно осветление Т5 - 30 см
282 Пясък промит за варов р-р VI3. 70 промит та варов разтвор
283 Работни ръкавици със силнконово 

покритие
брой 153 Снликонови

284 Разклонител - 5 гнезда брой $ Разклонители с дължина на кабела 
миннмхм 2м. и 5 гнезла

285 Разклонител без кабел с щепсел 3 
контакта

брой 1 Адаптер 3 гнезда. Със зашита за дена 
16A.250V. 1Р20. бял

286 Разклонители - 3 гнезда брой 10 Разклонители с дължина на кабела 
мннимхм |.8м. и с 3 гнезда

287 Разклонител на кутия за гипс картон брой 19 Разклонителна ку тия за гипс картон
288 Разклонителна кутия обикновена брой 21 Разклонителна кутия обикновена
289 Разклонитслна кутия скрит монтаж брой Разклонителна ку тия за скрит монтаж
290 Разредител за боя брой S3 Разфасовка от 1л за разреждане на 

алкидни системи - безцветни лакове, 
блажни бон. супер емайллакове и лр.. 
за измиване на бояджийски 
инструменти (четки, валяци, шпакли, 
пистолети и лр.)

291 PF. - волопроводна тръба ф25 VI. 30 размер Ф25 за всички видове
292 РЕ - Коляно Ф25 брой 5 - ------------------------------------------ •

размер Ф25 за всички видове
293 Редуиир вентил за газова бутилка брой 5 Газов редуцнр-вентил за ниско 

налягане. Осигурява редуциране на 
налягането на газта, която се подава 
от газовата бутилка към газовия уред. 
е клапан за спиране притока на газ 
към х реда.

294 Ролетка - 5м брой 5
------ ------------------------------------------- [
размер -5 м
Противоударна ролетка. С метална 
лента с непрекъснато деление в мм. с 
автоматично прибиране на лентата и 
с бутон за блокиране на обратния ход 
на лентата. Големи» цифри за лобра 
четимост

295 Ръчен обезвъздушител 12" брой 5 Ръчен обезвъздушнтед *'Г
296 сатенен гипс брой 3 гипсова шпакловка с опаковка от 5кг i
297 Сврено за дърво ф16 брой 16 с размер ф 16 Подходящи за твърди н , 

меки дървени матернали.Сврехзо с 
центриращ връх и опорен режещ нож.

298 Свредло за лърво фЗ брой 11 Свредзо за дърво с центрираш връх и 
лва опорни режещи ръба. 
Цилиндрична опашка.

299 Свредло за метан ф16 брой 16

_____

За свредловане и разсврелловане на 
отвори в стомана и стоманени 
отливки ~легнрани и нелеки рани. 
чугу н * сив и ковък, цветни и леки 
метали изкуствени материали и лр.
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300 Свредло та метал фЗ брой 18 Сврехпата за метал за пробиване на 
отвори в метални повърхности.

301 Свредло ф25 за бетон със захват SDS+ брои 11
■

захват SDS- ф25 За пробиване в 
бетон, армиран бетон, камък

302 Свредло ф5 за бетон със захват SDS+ брои 10 Захват SDS- система за бързо 
захващане на консуматив без 
необходимост от отвертка иди гаечен 
ключ ф5 За пробиване в бетон, 
армиран бетон, камък

зо з Сезал брой 49 Полипропиденов канап. Топ от 300 м
304 Секретен патрон 30/30 брой 35 Корпус от висококачествен еатениран 

алуминий.Месингов ротор и 
щифтове.

1 3051 , Секретен патрон 30/35 брой 44 3 ключа от специална 
износохстойчива стомана.

306

..

| Секретна дръжка за врата брои 5 Дръжка за интериорни, вътрешни или 
входни врати 
Обикновена ръкохватка 
Между центрие: 70мм За монтиране 
на врати със секретни брави

307 Секретни брави комплект 9 см брой 10 комплект, размер - 9 см 
Брава за вграждане в дървени и 
метални врати на 9см.

308 Секретни ключалки обикновена брой 20 Секретни ключалки обикновена- 
изработена от висококачествен 
еатениран алуминий. В комплект с 
три стоманени ключа.

309 Силикон безцветен 0.280 мл. брои 40 Еластичен еднокомпонентен 
енлнконов изолатор за попълване на 
строителни фуги и за остъклите.!ни 
системи. Отлична устойчивост на UV 
лъчи и на атмосферни влияния.

310

I------

Силиконова фасадна бяла боя литри 20 разфасовката от 5 до 25 л. - За 
външно боядисване върху циментови 
и вароциментов н мазилки, бетон, 
шпакловани с циментови състави 
повърхности, етернит. Възможност 
за оцветяване с пигментни пасти 
водоразрелши бои. Основа: 
акрилатна дисперсия с добавени 
силнконова смола и минерални

311 Сифон рогов квадратен малък брой 10 Квадратен рогов подов сифон с 
размери 12 х 12см. Висококачествена 
неръждаема стомана. Към комплекта 
е включен метален капак с хроммрано 
покритие.

312 | Скоби за водосточни тръби брои 1 Поцинкована скоба за тръба с пирон 
200 мм.

313 Скоби за маркуч (водно съединение)- 
разлняни рамери

брой 20 Лента със заоблен ръб за зашита от 
прорязване изработена от 
неръждаема стомана 
Винт за задвижване - поцинкован

314 Скоби за улици брой 20 Скоби поцинковани за поцинковани 
удv к и тръба.

315 Смесител стенен с единична 
ръкохватка

брои 5 * керамичен Click
* Метална ръкохватка с индикация за 
топла и студена вода
* С висок въртящ чу чур с дължина 
мин. 25 см
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316 Смесител стоящ с единична 
ръкохватка

брой 5 • керамичен Click
• Присъединяване с гъвкави връзки 
3 8 
* Метална ръкохватка с индикация за 
топла и етилена вола

317 Спирателен кран с итпразнител ППР 
1 2

1 брой 11 Спирателен кран с изпразните.! ППР 
1 2

318 Спирателни кранове ГУ брой 8 с размер 1 '/У за всички видове
319 Спирателни кранове ' У брой 5 с размер 'У  за всички видове
320 Спирателни кранове V брои 5 с размер - V  за всички видове
321 Спирателни кранове 1" брой 5 с размер -1” за всички видове
322 Спрей за маркиране на дървета брой 11 Специален спрей за писане и 

маркиране в строителството, 
геодезията, дърводелството и 
горското стопанство

323 Стартер за луминесцентна лампа,4-22 
W

брой 10 : мощност - 4-22 W: захранващо 
напрежение - 220-240 V; особености - 
за един брой лампа с мощност между 
4 и 22 W;

Пз24 Стъклофибърна мрежа 60 Стъклофибърна мрежа, 
алкалоустойчива: мин. 145г m2 -  
растер 5x5мм

325 сурово ПДЧ 16 мм. m 2 5 размер на плочата 2800x2070 мм
326 сурово ПДЧ 18 мм. m 2 5 размер на плочата 2800x2070 мм
327 Сферичен кран - 12 брой 7 Водопроволен сферичен кран -  M2
328 Табло за ел.бойдер брой 17 табло за ел. бойлер 

открит монтаж 20А
329 Тапа 1 2" брой 5 Тапа ! изработена от месинг
330 Тапа гладка ППР ф16 брой 13 гладка ППР ф 16-
331 Тапа гладка ПГ1Р ф20 брой 8 гладка ППР ф20
332 Тел Торена КГ, 23 Черни горени телове за 

строителството ф 0.8 мм -  ф 6,0 мм
333 Тел поцинкована кг. 7 Тел поцинкована с диаметър 2.0 мм
334 Теракот м2 100 Гюлова плочка, с дебелина минимум 

7мм.лршюжение: коридор, баня. 
всекидневна, първо качество

335 Термо защита за бойлер (рззлияни 
видове) до 25 А

брой 5
-------------------------------- -----—4,----------------------------
Максимална температу ра: 90'С 
Дължина на сонлата: до 85mm 
Диаметър ма сондата: до 6.5mm

336 Тоалетни седала със задно оттичане брой 8 Стояща порцеланова тоалетна чиния 
Задно оттичане 
Размер: 46 х 36 х 41 см 
Бял цвят

337 Топлоизолационна плоча EPS 10 см. m 2 5 бели фасадни плочи от експандиран 
пенополистирен.

338 Топлоизолационна плоча EPS 3 см. m 2 5 бели фасадни плочи от експандиран 
пенополистирен.

339 
—  }

Топлоизолационна плоча EPS 4 см. m 2 5 бели фасадни плочи от експандиран 
пенополистирен.

340 | Топлоизолационна плоча EPS 5 см. m 2 5 бели фасадни плочи от експандиран 
пенополист и рен.

341 Топлоизолационна плоча EPS 6 см. m 2 5 бели фасадни плочи от експандиран 
пенополистирен.

342 Топлоизолационна плоча EPS 7 см. m 2

_______ L
5 бели фасадни плочи от експандиран 

пенополистирен.
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343 Топлоизолационна плоча EPS 8 см. m 2 5 бели фасадни плочи от експанлиран 
пенополистирен.

344 Топлоизолационна плоча EPS 9 см. m 2 ** бели фасадни плочи от експанлиран 
пенополистирен.

345 Топлоизолационна плоча XPS 25 мм. m 2 5 екструдирани полистиренови плочи, 
с набраздена повърхност (Грапава 
повърхност, с канали) н с дебелина 
2.5 см.

346 Топлоизолационна плоча XPS 30 мм. m 2 5 екстрчдирани полистиренови плочи, 
с набраздена повьрхност и с дебелина 
3 см.

I 347 Топлоизолационна плоча XPS 40 мм. m 2 5 екстрчдирани полистиренови плочи, 
с набраздена повърхност и с дебелина 
4 см.

348 Топлоизолационна плоча XPS 50 мм. m 2 5 екструдирани полистиренови плочи, 
с набраздена повърхност и с дебелина 
5 см.

349 Трион брои 20 Изработени от прецизно закалена 
стомана
- Двуслойна ергономична дръжка
- Намагнетизнран връх
- Матово хромирано покритие 
Дължина от 350 мм до 450 мм;

350 Трошен камък м3. 7 фракция 5-15
351 Тръбн бетонни ф 250 м. 1 Бетонни ф250
352 Тръби бетонни ф 300 ч. 1 Бетонни фЗОО
353 Тръби ПВЦ-ф110*1.8 КА метра 10 Тръби ПВЦ ф 110*1.8 КА 

Устойчиви на корозия, голяма 
дълготрайност, за изграждане на 
вътрешна и външна канализация.

354 Тръби ПВЦ- ф 160*3.2 SN2 КА метра 60 Тръби ПВЦ ф!60*3.2 SN2 КА 
Устойчиви на корозия, голяма 
дълготрайност, за изграждане на 
вътрешна и външна канализация.

355 Тръби ПВЦ - ф-20 топла вола метра 125 Тръби ППР-ф-20 топла вода
356 Тръби ПВЦф-50 метра 30 Тръби ПВЦ ф-50
357 Тухла четворка брой 50 Четворка

Размер 250 250 120 мм

358 Тухли единнчкм брой 50 Едннички
Размер 250 / 120 60 мм.

359 Търмък за трева с дръжка брой 38 Ширина 35см. материал-стомана, 
дътжпна на дръжката 140 см. брой 
зъби 14

360 Уплътнител за бойлер брой 5 Уплътнител гумен
361 Уплътнител за дърво брой 1 250 мл. Гелообразно Разфасовка 

0.300 л акрилен уплътнител за дърво 
н запълване на пукнатини и фуги в 
прозорци и врати, дограми, первази, 
дървени полове, дървени стени, 
дървени мебели, стълбища, шкафове.

362 Фазерни плочи 1500x1700x3.2 мм. брой 3 Фазерни Плочи 1500x1700x3.2 мм
363 Фазерни плочи 2000x1700x3,2 мм. брой j Фазерни Плочи 2000x1700x3.2 мм
364 Фазерни плочи 2750x1700x3.2 мм. брой 3 Фазерни Плочи 2750x1700x3.2 мм
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365 Фасунга брой 45
— .... _ 

висяща с метален нипел
366 Фаянсови плочи м;. 120 Фаянсови плочи с различни размери 

Н дебелина минимум 4.5 мм. първо 
качество

367 Фитинги метални - холиендър всичко 
за Г

брой 6 холенлър,- всичко за 1"

368 Фитинги метални - коляно всичко за брой 4 коляно -  всичко за УГ

366 Фитинги метални - коляно всичко за3.„ брой 4 коляно -  всичко за V*"

370 Фитинги метални - коляно всичко за 
1"

брой 4 коляно -  всичко за Г

1 37) Фитинги метални - му фа всичко за ’ Г брой « муфа всичко за 'Г
| 372 Фитинги метални - муфа всичко за V брой 4 муфа -  всичко за V

373 Фитинги метални - муфа всичко за !" брой 4 муфа -  всичко за 1
374 Фитинги метални - нипел всичко за 'А" брой 6 нипел - всичко за 1
375 Фитинги метални - нипел всичко за Vi" брон 6 нипел всичко за Vi”
376 Фитинги метални * нипел всичко ia Г' брой 6 нипел -  всичко за 1"
377 Фитинги метални - холиендър всичко 

за й”
брой 6 холенлър. всичко за УГ

378 Фитинги метални - холиендър всичко 
за V

брои 6 холенлър. всичко за Vi”

379 Фитинги метални за следните 
разновидности наматители 13"

брой 6 намалителн - 'А" за всички видове

380 Фитинги метатни за следните 
разновидности наматители Vi"

брой 6 наматители - W  за всички видове

381 Фитинги метални за следните 
разновидности наматители 1"

брой 5 намалнтели - 1” за всички видове

382 Цимент х25кг брой too Разфасовка: 25 кг. Цвят: сив
383 Цимент \50кт брой 60 Разфасовка: 50 кг. Цвят: сив
384 Чакъл тон 9 за бетон речна фракция 22.4 63
385 Четка метла с дръжка брой 10 метла с дръжка миниму м 1.2Ом
386 Четки - СЗ 2"(50мм) брой 15 Четки с размер - СЗ 2"(50мм) 

Подходяща за всички видове бои.
387 Четки-Т2 Г(25чм) брой 20 Четки сразмер- Т2 1”{25мм) 

Подходяща за всички видове бон.
388 Четки - ТЗ 1.5"(38мм) брой 20 Четки с размер-ТЗ !.5"(38мм) 

Подходяща за всички видове бои.
389 Чук брой 16 Чук зидарски с дървена дръжка 

Дължина мин. 100 мм 
Ширина мин. 20 мм.
Височина мин. 280 мм.

390 Шкурка брой 100 Ширина ма рулото 125 мм.
Дължина на рулото 50 м.
Основа хартия тип D с тегло 130-180 
гр кв.м.
Абразивно зърно - алу миниев оксид 
и залнвка от смоли.
За ръчно и машинно сухо шлайфане 
на дърво, меки метали, пластмаси, 
бои и лакове.

391 шпакла брой 2 Шпакла с дървена дръжка 50 мм
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зо: Ъгли външни та первази ПНЦ брой 20 външни ъгли за подов перваз
зчз Ъгли вътрешни за первази 11ВЦ брой 20 вътрешни ъгли за подов перваз
394 Ъглов автоматичен обезвъзд) шител

IP"
брой 5 Ъглов автоматичен обезвъзду шител

‘/i~
395 Нагревател за бойлер от 2500 до 3500 

KW
брой *> нагреватели от 2500 ло 3500 KW

396 Нагревател за бойлер от 5000 до 6000 
KW

брой нагреватели от 5000 до 6000 KW


