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ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБIЦЕСТ.ВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ,,Доставка ш1 
стро11телН1t матер11ал11 за нуждите на ТП ,,ДГС Търговище" гр. Търговище•• 

Днес; .J.�',J�::: .. 2019 r., в гр. Търrовище, 
1. !ТП „дrс тьр.гов11ще" гр.Търговище, с ЕИК: 2016174120179, със седалище и

адрес на управление: гр. Търrовище, обл. Търговище, бул. ,.Цар Освободител" No 22, ел. 
поща: dgs.ta1·govishte@dpsht1me11.bg, представлявано от директора и11ж. Стела Атанасова 11 
Капшка АI1гелова - ръководител счетоводен отдел, варичано :по-долу за кратко�т 
:ВЪЗЛОЖИТ.ЕЛ, от една страна, 

и 

2. ,,АММ.Д" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Търrовище, ул. ,,Васил
Левски" № 42, с Б ИК по БУЛСТАТ 125540392, ел. поща: ainmd@abv.bg, представлявано от 
Мустафа Хасанов - управител,наричан по-долу ,.ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, 
(ВЪЗ.ЛОЖИТЕЛЯТ 11 ИЗПЪJПIИТЕЛ:ЯТ наричани заедно „Стра1111те", 
а всеки от тях поотделно „Страна"); 

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на

директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, взето с Протокол № 2 от 27.05 2019 г. 11 
Решение No 110 от 04.05.2019 r. на директора на ТП „ДГС Търговище" rр.Търговюдс за 
определя1-1е на изпълнител, се сключи настоящият договор (,,Доrовора/ДоговщJът") -:ш 
следното: 

!.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪJШИТЕЛЯТ приема да извършп 11 

предостави следните доставки: ,,Доставка 11а строител,ш .матер�шли ЗСI 11у.ш:1>ите 1111 
ТП ДГС "Търговиисе" гр. Търговище'1

J наричани за краткост „Дост11вкt1 и.
(2). Изпълнителят се задължава да извърши доставките в съответствие L.: 

Техническото и Ценовото си предложение, неразделна част от този договор и в

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификаuю1 и 
документацията на процедурата, съставляващи съответно Приложения No l. 2 и 3 към то:111 
договор (,,Приложенията") и представляващи неразделна част от него пр11 слединтс 
условия: 

- Посочеиите доставки по вид в техническото и ценово предлож:е11ие са п;ю,•11п-и111
и не обвързват Възло.жителя с поръч1ш след скл10чва11е 1-1а договор.

(3) Прогнозната стойност на доставките не е задължителна за усвояване и зав11с11
изцяло от нуждите на Възложителя; 

(4). В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора. но най-късно прел.11 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛ Я ·щ 
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертат<1 на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промснн в 
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) днн от 
настъпване на съответното обстоятелство 

11. СРОК НА ДОГОВОРА СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2.(l)Срокът на Договора е 12 месеца, считано от датата на сключването му илн дn 

достигане на максимално допустимата Стойност на Договора по чл. 3, в зависимост от тщщ 
кое от д�ете събития настъпи по-рано. 

(2).Сроковете за изпълнение на отделните доставки, 
Техническото предложение Приложение No l. 
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(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставките единствено и само след изрична 
писмена заявка получена от страна на Възложителя по електронна поща или факс. при 
възникнала необходимост от изпълнение на същите, при условия посочени в 
документацията на обществената поръчка и в настоящият договор . 

(4). Място на изпълнение на доставките: обекта/ите посочени от Възложителя в 
териториалния обхват на действие на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, а именно: 

1. Административна сграда с адрес: гр. Търговище, обл. Търговище, бул. "Цар 
Освободител" №22. 

2. Разсадник „Баячево" с адрес: с. Баячево, обл. Търговище. 
(5) Изпълнителят приема писмената заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 

посочените 
Електронна поща: ammd@abv.bg, 
или 

тел: 0888 749 577; 
лице за контакти: Мустафа Хасанов, 
в рамките на работното ни време : 

Понеделник: 08:00 - 1 8 : 0 0 
Вторник: 08:00 - 1 8 : 0 0 
Сряда: 08:00-18:00 
Четвъртък: 08:00 - 1 8 : 0 0 
Петък: 08:00 - 1 8 : 0 0 

(6) Извършването на доставка се удостоверява и приема от Възложителя с приемо-
предавателния протокол, подписан от двете страни. 

(7) Доставките се извършват съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
документацията за участие в процедурата и техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща неразделна част от този договор. 

(8)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши доставките при условията на направеното от него 
предложение. 

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 
Чл.З. (1) За предоставените доставки възложителя заплаща на Изпълнителя на база 

единичните цени предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение, като 
максималната стойност на договора не може да надвишава 10 000,00 лв. (десет хиляди 
лева) без вкл. ДДС, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ след сключването на договора не се обвързва с 
цялостното усвояване на посочената максимална стойност. 

(2) Стойността на всяка отделна поръчка за извършените доставки предмет на 
настоящия договор ще се изчислява съобразно направеното ценово предложение от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в единични цени в лева посочени в Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2). 

(3) Заплащането на всяка отделна доствака ще се извършва въз основа на единични 
цени в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника (Приложение №2) и 
чл. 3, ал. 2 от настоящия договор. 

Чл. 4. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 
документи: 

1. отчет за предоставените Доставки за съответния месец, представен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Доставките за съответния месец, 
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета по т. 1, при 
съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) 
от Договора; и 

3. фактура за дължимата сума за съответния месец, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко д ъ л ж и м ^ т л ^ а н ^ ^ с ^ с ^ п о 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ.. Ж Д ^ А ИЗПЪЛНИТЕ] 
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ЗО(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 
условията по ал. 1. 

Чл. 5. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод 
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка: „Обединена българска банка" АД 
BIC: UBBSBGSF 
IB AN: BG04UBBS80021086877717. 

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени. 

(3) Единичните цени в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на 
участника, са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на 
договора, в рамките на посочената в чл.З от настоящия договор максимална стойност. 

Чл. 6.(1) Когато за частта от Доставките, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите доставки, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната 
част от доставките за съответния месец, заедно с искане за плащане на тази част пряко на 
подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му. 
заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Доставките, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 
(тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

Чл. 7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1.Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническата спецификация (Приложение №3) на обществената 
поръчка. 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да 
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с 
това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подмяна на доставките и / или установи 
несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, в 
съответствие с уговореното в този Договор; 

5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл.19, ал.!, т.З от 
Договора; 

6. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, 
определен в чл. 21 от този Договор. 

7.Да прави рекламации при установяване на некачествена доставка, която не е в 
Р"кПТЙРТГТП1ЛР Г Ti1 Y 11U11111' I.-'Vj:) 1' 1Т1Ч Т М(llU !,Ч 111 ) U I ! M Т/VI-,' МП1Р ЛГпЗ̂  и V:*J • I.-/VT / л 
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8. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
иодизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да приеме изпълнението на Доставките за всеки отделен период съгласно 

отчетите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор; 
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор; 
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 

необходима за извършването на Доставките, предмет на Договора, при спазване на 
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 30 от Договора; 

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузите на настоящия Договор; 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията предвидени в 

този Договор; 
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение 

на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация н 
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да извършва Доставките, както и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите предвидени в настоящия договор ; 
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 

хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им; 

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 

уговореното в този Договора; 
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълненне с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от три дни от сключване на настоящия 
Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълненне или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

8.В случай, че се установят недостатъци при извършването на доставките. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да ги отстрани за своя сметка. 

(5) Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.8.(1). При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на 
Договора без ДДС, а именно 500,00 лв. (петстотин лева) („Гаранцията-'за дзп^пйение"). 
която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията НйГ^ДТЬЛНЙТЖ^ по 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ. . . / ф ^ У . ^ ) и з п ъ л н ш | 



Договора. Страните се съгласяват, че Сума в размер на 500.00 лв. (петстотин лева), 
представляваща 5% (пет на сто) от Гаранцията за изпълнение, е предназначена по-
конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в Договора. 

Чл. 9. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 
внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за 
обществената поръчка. 

Чл. 10. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция (във форма, предварително 
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на 
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 11. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като 
трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора. 

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни от приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на 
Доставките в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от Договора; 
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала па 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава 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. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори 
от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни н,язйе йг iffNag-iiTe 



задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай 
на неизпълнение. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 7 
(седем) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това 
основание; 

2. при пълно неизпълнение, в т. ч. когато Доставките не отговарят на изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание; 

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност. 

Чл. 15. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

Чл. 16. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума 
по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така 
че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да 
бъде в съответствие с чл. 8 от Договора. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Чл.18. Предаването на доставката за всеки отделен период се документира с 

протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра - по един за всяка от 
Страните („Приемо-предавателен протокол"). 

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението 
до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от 
такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по 
Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.20. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение. 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

VII. НЕУСТОЙКИ 
Чл.21. В случай на забавяне при изпълнението на доставките по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на всяка конкретна 



Чл.22. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да 
търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 23. (1) Този Договор се прекратява: 
1. с изтичане на Срока на Договора; 
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него; 
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) 
дни от настъпване на невъзможността; 

4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство. 
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено: 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 
(2) Договорът може да бъде прекратен: 
1 .по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
2.когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация - по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 24. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение 

на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи: 

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Доставките в срок до 7 
(седем) дни, считано от Датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Доставките за повече от 7 (седем) 
дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 
спецификация и Техническото предложение. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време. 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП. 
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, 
подписано от Страните, а при не постигане на съгласие — по реда на клаузата за 
разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
а) да преустанови предоставянето на Доставките, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на 

Договора до датата на прекратяването; и 



в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора. 

Чл. 27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Доставки. 

1Х.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Дефинирани понятия и тълкуване 
Чл. 28. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -
според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

Спазване на приложими норми 
Чл. 29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите 

подизпълнители е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, 
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, 
всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към 
чл. 115 от ЗОП. 

Конфиденциалност 
Чл. 30. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност 

и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна 
при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация"). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с 
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и 
ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 
изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща 
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед 
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за не разкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети 
от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 



(5) Задълженията, свързани с не разкриване на Конфиденциалната информация 
остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

Публични изявления 
Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на Доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено. 

Авторски права 
Чл. 32. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в 
който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети 
лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от 
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право. 

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай, че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице. 

чиито права са нарушени. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В 
случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната 
отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с 
изпълнението по Договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски 
права на трети лица. 

Прехвърляне на права и задължения 
Чл. 33. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. 
Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат 
прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 

Чл. 34. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП. 

Изменения 



Чл. 35. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, 
причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила" има 
значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради 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 до 
3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При 
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 
тях насрещни задължения се спира. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 

непреодолима сила; 
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила: 

или 
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора. 
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

Нищожност на отделни клаузи 
Чл. 36. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава. 

Уведомления 
Чл. 37, (1) Всички уведомления между Страните във. връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по 
куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както 
следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: За ТП „ДГС Търговище" - гр. 
Търговище, бул. „Цар Освободител" № 22, тел: (0601) 6 48 50/ факс (0601) 6 4850, e-mail: 
dgs.targovishte@dpshunien.bg; 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: ул. „Васил Левски" № 42 
Тел.: 0888 749 577 
Ел. поща: ammd@abv.bg 
Лице за контакт: Мустафа Хасанов 
(3) За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по 

куриер; 
3. датата на приемането - при изпращане по факс; 
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща. 
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена 

на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочещщ^адреси, 

;т, съответната Страна е длъжна да увЙоми,»ШР¥1жа в 

mailto:dgs.targovishte@dpshunien.bg
mailto:ammd@abv.bg


писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При. неизпълнение на това 
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица 
за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от 
вписването й в съответния регистър. 

Приложимо право 
Чл. 38. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Разрешаване на спорове 
Чл. 39. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него. 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се 
уреждат между Страните чрез преговори, а при не постигане на съгласие - спорът ще се 
отнася за решаване от компетентния български съд. 

Екземпляри 
Чл. 40. Този Договор се състои от единадесет страници и е изготвен и подписан в два 

еднообразни екземпляра - по един за всяка от Страните. 

Приложения: 
Чл.41 . Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения: 
Приложение № 1 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 2 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 - Техническа спецификация; 
Приложение^а~4,.-Гаранция за изпълнение. 

(Катинка Ангелова) 

ВЪЗЛОЖИТ] изпълних 



Извлечения по сметка BG11 СЕСВ 9790 10Е5 3162 00 в BGN 
ТП ДГС -ТЪРГОВИЩЕ - Разплащателна 

за периода от 25.06.2019 до 25.06.2019 

Дата Вальор Приход Разход Референция Основание 

25.06.2019 25.06.2019 500.00 0.00 
Превод "ГАРАНЦИЯ ПО ДОГОВОР" от АММД ООД, от с-ка 
UBBS8002-BG04UBBS80021086877717. No: БИ-[ВШ]10 

25.06.2019 25.06.2019 5' 100.00 0.00 i/iv 1яадап?пгп "Ф"РА 2800008506/25.06.19" от ЕТ ЛЕС КОМЕРС ИВАН ИВАНОВ 
за ТП ДГС -ТЪРГОВИЩЕ. No: 79019ВТ-АУ-9502[ВШ]10[ВШ]10 

25.06.2019 25.06.2019 2'028.00 0.00 КР-4604108053 
Превод "Ф.280000 
BPBI7943- BG45BPE 

8505" от СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД, от с-ка 
3179431078449301. No: БИ-[ВШ]10 

Общо 7'628.00 0.00 Начално салдо: 98'655.95 Общо 7'628.00 0.00 
Крайно салдо: 106'283.95 

Общо за 7 . 6 2 8 0 0 

периода 
0.00 



Образец № 3 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
за участие в открита процедура за възлагане на общественапоръчка с предмет: 

Доставка на строителни материали за нуждите на ТД ДГС гр.Търговище 

АММД ООД 
От 

{наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 
(когато е приложимо)-. 

представлявано от 

Мустафа Хюсеинов Хасанов 

(трите имена) 
в качеството му на Управител 

(длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознах и проучих документацията за участие с настоящото 

Техническо предложение правя следните обвързващи предложения за изпълнение на 
обществената поръчка с горецитирания предмет: 

I. След запознаване с всички документи и образци от документацията за 
участие в настоящата процедура, удостоверявам и потвърждавам, че 
представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, 
посочени в документацията за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: 

II. Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДГС гр.Търговище 

(изписва се предмета на поръчката и обособената позиция за която се представя 
предложението). 

II .Потвърждавам, че ще изпълним обществената поръчка в определения от 
възложителя срок, а именно: 

доставките ще се извършват в максимален срок до 1 ден 
работен ден след подадена изрична писмена заявка на: 

електронна поща 
ammd@abv.bg 
или 
факс ; 
тел: 
0888749577 
лице за контакти 
Мустафа Хюсеинов Хасанов 
в рамките на работното ни време : 

Понеделник: 
8.00ч 
Вториик:8.00ч 

mailto:ammd@abv.bg


Сряда: 
8.00ч 
Четвъртък: 
8.00ч 
Петък: 
8.00ч 

Ш.Декларирам, че ще изпълним поръчката в съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно 
Техническа спецификация отнасяща се за настоящото техническо предложение. 

IV. Декларирам, чепредлаганите строителни материали, ще бъдат в съответствие с 
посочените в т.2 от Техническата спецификация артикули „и/или еквивалентно/и", ще 
бъдат фабрично нови, неупотребявани с не нарушена цялост, качествени и годни за 
употреба, отговарящи на изискванията на възложителя, и че разполагаме с ресурс за 
изпълнение на настоящата обществена поръчка. 

V. За изпълнение на предмета на обществената поръчка, прилагам: 
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
г) декларация за срока на валидност на офертата. 

Дата 

14.05.2019г 
Име и фамилия 

Мустафа Хюсеинов Х а ш в ^ б - ^ ^ ^ У ^ Д ^ 
Подпис на лицето (и печат) 
{законен представител на участника 
или от надлежно упълномощено лице) 

Подпис на лицето (и печат) 
{законен представител на участника 
или от надлежно упълномощено лице) 



Образец № 9 
Ц Е Н О В О ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за обществена поръчка с предмет: 

Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДГС гр.Търговище 

(;изписва се предмета на поръчката за която се представя) 

О т А М М Д ООД 
(;наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 
(когато е приложимо): BG:125540392 

представлявано от : Мустафа Хюсеинов Хасанов 

(трите имена) 

в качеството му на : Управител 

{длъжност) 

У В А Ж А Е М И Д А М И И ГОСПОДА, 
С настоящото Ви представям нашата ценова оферта за участие в обявеното от Вас 

публично състезание за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, 
както следва: 

I. Предлаганата от нас крайна единична цена в лева без вкл. ДДС на всеки отделен 
артикул за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на, както следва: 

№ по 
ред Наименование/артикул Единична мярка 

Ед. цена в лв. без 
вкл. ДДС 

1. Гвоздеи 7 см кг 1.90 
2. Гвоздеи 10 см кг 1.90 
3. Гвоздеи 12 см кг 1.90 
4. Гвоздеи 16 см кг 2.10 
5. Рабица подцинкована 25 м м.л. 3.50 
6. Оградна мрежа 5/5 10м бр 35.00 
7. Ламарина гладка 0,4 мм Yi м бр 12.10 
8. JIT Ламарина поц. 0,55/2500 бр 20.00 
9. ЛТ ламарина поц. 0,6/3000 бр 25.00 
10. ЛТ ламарина поц. 0,6/4000 бр 45.00 
11. Тел мека от 0,8 до 3 мм кг 2.50 
12. Рабица черна 0,7 мм 25 мм м.л. 1.90 
13. Фазер 1,7/1,5 м 2,55 м.кв. бр 7.10 
14. Фазер 1,7/2,0 м 3,40 м.кв. бр 7.50 
15. Ламперия 7 см/4м без шарка 2,8 м.кв. бр 25.00 
16. Ламперия 7 см/4м със шарка 2,8 м.кв. бр 25.00 
17. Ламперия 9 см/4м без шарка 2,88 м.кв. бр 25.90 
18. Ламперия 9см/4м със шарка 2,88 м.кв. бр 25.90 
19. Летви 3/4 м.л. 0.50 

20. Покривен лист зелен 1,25/2,0 м бр 20.00 

21. Покривен лист червен 1,25/2,0 м бр 15.00 
22. Покривен лист зелен 2/1 м бр 19.00 
23. Пясък т 23.00 
24. фракция т 15.00 



№ по 
ред Наименование/артикул Единична мярка 

Ед. цена в лв. без 
вкл. ДДС 

25. Цимент 25 кг бр 4.33 
26. Варов разтвор 20 кг бр 1.50 
27. Скара 4мм 2/4м бр 8.00 
28. Скара 5мм 2/4 м бр 14.20 
29. Скара 6 мм 2/4 м бр 18.40 
30. Скара 8 мм 2/4 м бр 33.40 
31. Скара 8 мм 2/6 м бр 50.00 
32. Скара за замаска 1/2 м 7/7 см бр 3.40 
33. Кофражен шперплат 122/244 18 мм бр 37.00 
34. Кофражен шперплат 122/244 20 мм бр 39.20 
35. Ламинирано ПДЧ 3660/600-16мм бр 42.00 
36. ПДЧ 16 мм 244/183 4.46м.кв. бр 66.00 
37. ПДЧ 18 мм 244/183 4.46м.кв. бр 72.00 
38. ПДЧ ИВИЦА 3660/605 - 1 6 мм бр 77.00 
39. Бетонни блокчета 25/40 см бр 1.90 
40. Перваз Г-образен голям бр 1.50 
41. Перваз Г-образен малък 4м бр 1.80 
42. Перваз декоративен двустранен бр 4.50 
43. Перваз декоративен едностранен бр 3.50 
44. Перваз декоративен едностранен 3 м бр 10.00 
45. Перваз за врата 4 м М.Л. 1.50 
46. Перваз триъгълен 4 м бр 4.20 
47. Водосточна тръба 100 мм м.л. 3.50 
48. Дъга 87 гр. 100 мм бр 3.40 
49. Завършващо коляно ф 100 бр 3.40 
50. Муфа 100 мм бр 3.50 
51. Скоба за тръба 100 мм бр 1.70 
52. Скоба за улук бр 2.20 
53. Снадка за улук бр 5.70 
54. Снадка с дренаж бр 7.50 
55. Тапа за улук - дясна бр 3.00 
56. Тапа за улук - лява бр 3.00 
57. Улук 140мм/3 м м.л. 3.00 
58. Ъгъл за улук 90 гр. бр 7.00 
59. Стъкло армирано м.кв. 28.00 
60. Стъкло 3 мм м.кв. 15.00 
61. Стъкло 4 мм м.кв. 17.00 
62. Стъкло 5 мм м.кв. 20.00 
63. Стъкло цветно м.кв. 25.00 
64. Види за гипокартон бр./кутия 12.00 
65. Види за дърво 6/80 бр./кутия 10.00 
66. Види за дърво 6/100 бр./кутия 12.80 
67. Види за дърво 6/120 бр./кутия 22.50 
68. Винт за дърво 3,0/20-1000 бр кутия 8.40 
69. Винт за дърво 4,0/45-1000 бр кутия 20.00 
70. Винт за дърво 6,0/100-200 бр кутия 21.00 
71. Винт за дърво 3,5/25-1000 бр 1 кутия 11.00 



№ по 
ред Наименование/артикул Единична мярка 
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72. Винт за дърво 5,0/70-500 бр кутия 25.00 

73. Сигментен анкер 10/90 бр 1.10 

74. Сигментен анкер 12/120 бр 2.20 

75. Сигментен анкер 10/140 бр 1.70 

76. Сигментен анкер 12/180 бр 2.60 

77. Греда 6/8/3 бр 4.40 

78. Греда 10/10/3 бр 9.00 

79. Греда 10/10/4 бр 12.00 

80. Греда 10/10/5 бр 20.00 

81. Греда 10/12/3 бр 11.80 

82. Греда 10/12/4 бр 16.00 

83. Греда 10/12/5 бр 24.00 
84. Греда 10/12/6 бр 30.00 
85. Греда 12/12/3 бр 14.50 
86. Греда 12/12/5 бр 29.00 
87. Греда 14/14/4 бр 26.00 
88. Греда 14/16/5 бр 39.00 
89. Греда 16/16/4 бр 35.80 
90. Греда 5/10/3 бр 4.50 
91. Греда 5/10/3 бр 4.50 
92. Греда 5/10/4 бр 6.00 
93. Греда 5/10/5 бр 10.00 
94. Греда 5/15/5 бр 15.00 
95. Греда 6/12/3 бр 7.20 
96. Греда 6/12/4 бр 9.60 
97. Греда 6/8/3 бр 4.40 
98. Греда 6/8/4 бр 5.80 
99. Греда 8/10/4 бр 9.60 
100. Греда 8/10/5 бр 16.00 
101. Греда 8/8/4 бр 7.70 
102. ОСБ 11мм обикновено 122/244 бр 17.10 
103. ОСБ 15 мм обикновено 122/244 бр 22.10 
104. ОСБ 22 мм обикновено 122/244 бр 35.00 
105. ОСБ 311 мм влагоустойчиво 122/244 бр 18.40 
106. ОСБ 6 мм обикновено 122/244 бр 11.00 
107. ОСБ 9 мм обикновено 122/244 бр 14.60 
108. Бяла фугираща смес 2кг(СЕ 33 ЦЕРАЗИТ или 

еквивалентно) бр 
10.00 

109. Антрацит фугираща смес 2 кг(СЕ 33 ЦЕРАЗИТ или 
еквивалентно) бр 

12.00 

110. Гранитокол С 25 кг или еквивалентно бр 10.00 
111. Гранитокол Е 25 кг или еквивалентно бр 11.00 
112. Лепило за лепене на фаянс, теракот - разфасовка 25 кг. 

Торба бр 
6.30 

113. Стиропор 70/2 бр 0.80 
114. Стиропор 70/3 бр 1.10 
115 Стиропор 70/4 бр 1.40 
116 Стиропор 70/5 бр 1.70 
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117. Стиропор 70/6 бр 2.10 
118. Пистолетна пяна 750 мл бр 6.70 
119. Ръчна пяна 500 мл бр 5.70 
120. Ръчна пяна 750 мл бр 7.20 
121. Акрилен силикон бр 2.00 
122. Санитарен прозрачен силикон бр 4.00 
123. Универсален прозрачен силикон бр 3.60 
124. Вата минерална 5 см/18кв.м. бр 22.50 
125. Вата минерална 5 см/14.4 кв.м. бр 18.00 
126. Вата минерална 5 см/24 кв.м бр 30.00 
127. Вата каменна 100/60/5см кв.м 3.00 
128. Вата каменна 100/60/8 см кв.м 13.40 
129. Вата каширана с фолио 5см/18 кв.м. кв.м. 2.70 
130. Гипсокартон 12,5/1200/2000 бр 5.50 
131. Гипсокартон 12.5/1200/2500 бр 6.50 
132. Гипсокартон 12.5/1200/2600 бр 6.70 
133. Гипсокартон 9.5/1200/2000 бр 5.40 
134. Гипсокартон 9.5/1200/2500 бр 6.70 
135. Гипсокартон инпрегниран 12.5/1200/2000 бр 8.30 
136. Гипсокартон инпрегниран 12.5/1200/2500 бр 10.30 
137. Гипсокартон инпрегниран 12.5/1200/2600 бр 11.00 
138. Гипсокартон пожароустойчив 12.5/1200/2000 бр 9.70 
139. Гипсофазер 10/1000/1500 бр 13.00 
140. Гипсофазер 12.5/1200/2000 бр 22.00 
141. Гипсофазер 12.5/1249/1545 бр 20.00 
142. Греди 12/12- 4м дължина бр 19.20 
143. ритловица бр 4.20 
144. Влагоустойчив OSB 11 мм лист/бр. 25.00 
145. Влагоустойчив OSB 18 мм лист/бр. 30.00 
146. Плоскости OSB 11 мм лист/бр. 17.10 
147. Кофражна ламарина бр 15.00 
148. Профили желязо 40/40 м 4.00 
149. Профили желязо 40/30 м 3.80 
150. Профили желязо 30/30 м 3.00 
151. Профили желязо 20/20 м 2.00 
152. Профили желязо 20/30 м 2.50 
153. Профил УД 3 метра бр 1.70 
154. Профил CD 3 метра бр 2.90 
155. Профил CD 4 метра бр 3.80 
156. Профил С\¥-100/4метра бр 6.50 
157. Профил CW-75/3 метра бр 4.20 
158. Профил С\¥-75/4метра бр 5.60 
159. Профил UD/3 метра бр 1.70 
160. Профил UW-100/3 метра бр 4.40 
161. Профил UW-50/3 метра бр 2.50 
162. Профил UW-75/3 метра бр 3.50 
163. Арматурно желязо d- 8 мм м 0.60 
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164. Арматурно желязо d- 6 мм м 0.40 
165. Арамтурно желязо d- 10 мм м 0.90 
166. Арматурно желязо d-12 мм м 1.20 
167. Арматурно желязо d-14 мм м 1.70 
168. Арматурно желязо d- 16 мм м 2.20 
169. цигли бр 0.90 
170. Интериорна боя кг 3.00 
171. Латекс - 2,5 л ( различни цветове) л 4.80 
172. Фасаген 15 л ( различни цветове) л 70.00 
173. Фасаген 8.5 л (различни цветове) л 40.00 
174. Фасаген 2,5 л (различни цветове) л 15.00 
175. Дишашта боя 5 кг кг 5.50 
176. Дишашта боя 14,5 кг кг 15.00 
177. Дишашта боя 25 кг кг 25.00 
178. Интерин 2,5л л 12.50 
179. Интерин 8,5 л л 36.00 
180. Интерин 15 л л 60.00 
181. Блажна боя- бяла л 3.90 
182. Блажна боя - жълта л 3.90 
183. Блажна боя - зелена л 3.90 
184. Блажна боя - оранжева л 4.40 
185. Блажна боя - св.кафяво л 3.90 
186. Блажна боя - сива л 3.90 
187. Блажна боя- синя л 3.90 
188. Блажна боя - сл.кост л 3.90 
189. Блажна боя - т.кафява л 3.90 
190. Блажна боя-теракота л 3.90 
191. Блажна боя - червена л 4.40 
192. Блажна боя - черна л 3.90 
193. Емайллак Сребърен феролит л 6.00 
194. Емайллак супер гланц за дърво и метал 

(водоразтворим) л 
7.50 

195. Разредител за блажна боя л 3.40 
196. Разредител за емайллак л 4.20 
197. Разредител АМВ л 4.00 
198. Сатен гипс 25 кг кг 8.40 
199. Сатен гипс 25 кг кг 8.40 
200. Фугопълнител (обикновен) кг 6.00 
201. Фугопълнител (лукс) кг 8.00 
202. Лепило за камъни кг 12.10 
203. Гипсова мазилка кг 9.40 
204. Лека гипсова мазилка кг 9.00 
205. Гипсово лепило кг 8.40 
206. Хидроизолационна течна мембрана кг 15.00 
207. Шпакловъчна паста кг 12.00 

208. Силиконова мазилка влачена 1.8мм кг 3.00 

209 Силиконава мазилка трита кг 22.00 
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210. Циментова шпакловка - бяла кг 9.50 

211. Циментова шпакловка - сива кг 6.80 

212. Бетонкоитакт кг 2.50 
213. Вододисперсна боя кг 12.00 
214. Грунд л 7.50 
215. Арматура за моноблок бр 20.00 

216. Държач за душ бр 3.50 
217. Дюбел за кука за бойлер 14*120 бр 0.50 
218. Капак за моноблок бял бр 12.00 
219. Капак за тоал.чиния бр 10.00 
220. Комплект за баня (7 части и /или повече) - обикновен бр 40.00 
221. Комлект за баня PVC бр 23.00 
222. Комплект за баня (5 части и/или повече) - лукс бр 44.00 
223. Крепеж за мивка 12/100 бр 2.00 
224. Крепеж за тоалетна чиния 10/80 бр 2.00 
225. Кука за бойлер 10*140 бр 2.50 
226. Подвижно огледало за баня бр 36.00 
227. Тапа за мивка месинг-хром бр 1.50 
228. Тапа за мивка фаянсова бр 1.50 
229. Тоалетно казанче едностепенно бр 25.00 
230. Тоалетно казанче горен монтаж бяло бр 25.00 
231. Тоалетно казанче двустепенно бр 30.00 
232. Тоалетно казанче с изолация бр 27.00 
233. Устройство изпразващо т.казанче бр 9.00 
234. Устройство пълнещо т.казанче бр 9.00 
235. Мивка 390/310 бяла бр 33.00 
236. Мивка 375/270 бяла бр 32.00 
237. Мивка 490/380 бяла бр 38.00 
238. Мивка 555/455 бяла мида бр 40.00 
239. Мивка 555/455 бяла правоъгълна бр 40.00 
240. Моноблок З.О. бял бр 125.00 
241. Моноблок Д.О. бял бр 125.00 
242. Тоалетна чиния З.О. - бяла бр 45.00 
243. Тоалетна чиния Д.О. - бяла бр 45.00 
244. Тоалетна чиния З.О. - бяла бр 45.00 
245. Гранитогрес 45х 45 см кв.м. 19.00 
246. Гранитогрес 33,Зх 33,3 см кв.м. 17.00 
247. Гранитогрес ЗОх 60 см кв.м. 22.00 
248. Гранитогрес 33 х 66 см кв.м. 23.00 
249. Теракотни плочки 15 х 50 см кв.м 10.00 
250. Теракотни плочки 19 х 57 см кв.м. 12.00 
251. Фаянсови плочки 15 х 15 см кв.м. 9.00 
252. Фаянсови плочки 20 х 25 см кв.м. 12.00 
253 Фаянсови плочки 20 х 20 см кв.м. 12.00 
254 Фаянсови плочки 20 х 25 см кв.м. 9.00 
255 Фаянсови плочки 20 х 30 см кв.м. 10.00 
256 Фаянсови плочки 20 х 50 см кв.м. 10.50 
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257. Фаянсови плочки 25 х 33 см кв.м. 13.00 
258. Фаянсови плочки 25 х 40 см кв.м. 12.00 
259. Фаянсови плочки 5 х 20 см кв.м. 16.00 
260. Фаянсови плочки 5 х 30 см кв.м. 15.00 
261. Фаянсови плочки 5 х 40 см кв.м. 10.00 
262. Фаянсови плочки 6 х 20 см кв.м. 11.00 
263. Фаянсови плочки 6 х 40 см кв.м. 10.00 
264. Фаянсови плочки 8 х 25 см кв.м. 9.60 
265. Облицовъчен камък - различни видове кв.м 12.00 
266. Подова настилка - каменни плочи - различни видове кв.м. 12.00 
267. Гладък капак 17 см - 2,8 л.м. бр 24.00 
268. Фалцов капак 17 см - 2,8 л.м. бр 7.00 
269. Лепило за гранитогрес и керамични плочи -

разфасовка 25 кг. торба бр 
12.00 

270. Еластично лепило за плочи - разфасовка 25 кг. - торба 13.00 
271. Гъвкаво лепило за деформируеми основи -разфасовка 

25кг. торба бр 
15.00 

272. Супер гъвкаво за керамични плочи и гранитогрес на 
закрито и открито -разфасовка 25 кг - торба бр 

16.00 

273. Бяло супер гъвкаво лепило за керамични плочи и 
гранитогрес на закрито и открито-разфасовка 25 кг. -
торба бр 

18.00 

274. Бързосвързващо лепилао за плочки-разфасовка 25 кг. 
торба бр 

16.00 

275. Бетон S2 В 10 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или 
еквивалентно/и" мЗ 

90.00 

276. Бетон S2 В 15 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или 
еквивалентно/и" мЗ 

100.00 

277. Бетон S2 В 20 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или 
еквивалентно/и" мЗ 

105.00 

278. Бетон S2 В 25 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или 
еквивалентно/и" мЗ 

110.00 

279. Бетон S3 В 15 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или 
еквивалентно/и" мЗ 

115.00 

280. Бетон S3 В 20 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или 
еквивалентно/и" мЗ 

120.00 

281. Бетон S3 В 25 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или 
еквивалентно/и" мЗ 

122.00 

282. Бетон S3 В 30 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или 
еквивалентно/и" мЗ 

140.00 

283. Билни елементи - ондулин класик - 2 х 0.95 м бр. 10.60 
284. Гвоздеи ондулин с пе глави - 73.5 мм х 3 мм бр. 0.10 
285. Гофрирана ламарина размери различни кв.м 7.90 
286. Фазерна врата 70 /200 см бр. 80.00 
287. Фазерна врата 80 /200 см бр. 85.00 
288. Фазерна врата 90 /200 см бр. 90.00 
289. Фазерна врата 100 /200 см бр. 95.00 
290. Шпилки 8 мм бр. 1.00 
291. Шпилки 10 мм бр. 1.50 
292. Шпилки 12 мм бр. 2.60 
293. Шпилки 14 мм бр. 4.00 
294. Шпилки 16 мм бр. 5.00 
295. Шпилки 18 мм бр. 6.50 
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296. Гайки 8 мм бр. 0.10 
297. Гайки 10 мм бр. 0.10 
298. Гайки 12 мм бр. 0.20 

299. Гайки 14 мм бр. 0.20 
300. Гайки 16 мм бр. 0.30 
301. Гайки 18 мм бр. 

0.40 

302. Шайби 8 мм бр. 0.10 
303. Шайби 10 мм бр. 0.10 
304. Шайби 12 мм бр. 0.10 
305. Шайби 14 мм бр. 0.10 
306. Шайби 16 мм бр. 0.20 
307. Шайби 18 мм бр. 0.20 
308. Комплект механизъм за казанче с двоен бутон 3/6 л бр. 20.00 
309. Комплект механизъм за казанче 3/бл долно захранване, 

дълъг бутон бр. 
20.00 

310. Комплект механизъм за казанче 3/бл долно захранване, 
къс бутон бр. 

19.00 

311. Двоен бутон за тоалетно казанче, къса розетка бр. 3.50 
312. Изпускателен механизъм за тоалетно казанче за двоен 

бутон бр. 
16.00 

313. Пълнещ механизъм за тоалетно казанче с долно 
захранване бр. 

10.00 

314. Пълнещ механизъм за тоалетно казанче със странично 
захранване бр. 

10.00 

315. Ваничка за боя 26x32 см. бр. 1.80 
316. Ваничка за боя 32x36 см. бр. 2.88 
317. Решетка за изцеждане 21x25 см. бр. 2.40 
318. Решетка за изцеждане 26x28 см. бр. 3.00 
319. Телескопична дръжка 130 см. бр. 3.60 
320. Валяк полиамид Ф50 12 см. бр. 2.40 
321. Валяк полиамид Ф50 18 см. бр. 2.90 
322. Валяк полиамид Ф50 22 см. бр. 3.00 
323. Валяк дунапрен Ф60 8 см. бр. 3.60 
324. Валяк дунапрен Ф60 12 см. бр. 3.84 
325. Валяци големи - киче бр. 2.40 
326. Валяци малки - киче бр. 2.64 
327. Резервни ролки дунапрен бр. 2.90 
328. Резервни ролки велур бр. 3.00 
329. Резервни ролки микрофибър Ф35 Юсм. бр. 1.50 
330. Резервни ролки полиамид бр. 1.80 
331. Ръкохватка за валяк бр. 3.00 
332. Четка за боядисване с бял косъм 50мм бр. 3.60 
333. Четка за боядисване 12 мм. деб. с дървена дръжка 

40мм. бр. 
2.40 

334. Четка за боядисване 5 мм. деб. с дървена дръжка 35мм. бр. 2.10 
335. Четка за ъгли 50 мм бр. 2.10 
336. Комплект за боядисване на ъгли бр. 3.00 
337 Четка за тапети бр. 3.60 
338 Четки баданарки бр. 4.50 
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339. Канап найлонов 60 гр. бр. 0.90 

340. Канап 100 гр. бр. 1.20 

341. Капронов конец 100 м. бр. 1.20 

342. Сезал Т-320 кг. 4.20 

343. Нивелир 60 см. бр. 7.20 

344. Алуминиев мастар трапецовиден 1500 мм. бр. 6.00 

345. Маламашка 10x37 бр. 4.20 
346. Маламашки гребен бр. 3.96 
347. Шпатула с пластмасова дръжка 40 мм бр. 4.20 
348. Шпатула гумена 180 мм бр. 3.60 
349. Мистрии 60x100 бр. 4.50 

350. Отвее зидарски бр. 3.60 

351. Ролетка Зм. бр. 1.50 
352. Лопата бр. 4.50 
353. Лопата права - Бел бр. 4.50 
354. Лопата крива бр. 4.50 
355. Кирка 2 кг. бр. 4.50 
356. Търмък бр. 9.00 
357. Дръжка за търмък бр. 8.40 
358. Мотика отлята ЮООгр. бр. 9.00 
359. Тесла 550 гр. бр. 12.00 
360. Щанга тип козикрак 16х600мм бр. 9.00 
361. Брадва с дървена дръжка бр. 12.00 
362. Дръжка за чук 100-500 гр. L40 бр. 9.00 
363. Трион за дърво 400мм. бр. 6.00 
364. Прободен трион 80мм. бр. 7.20 
365. Триони за газобетон 500мм. бр. 12.00 
366. Клещи керпеден бр. 6.00 
367. Клещи арматурни 250 мм. бр. 4.50 
368. Клещи зачистващи 175 мм. бр. 5.40 
369. Клещи резачки 180 мм. бр. 6.00 
370. Клещи комбинирани изолирани 1000V бр. 6.00 
371. Клещи резачки изолирани 1000V бр. 7.20 
372. Клещи кербовъчни бр. 9.00 
373. Отвертки комплект изолирани 6 бр. бр. 12.00 
374. Отвертка права бр. 3.00 
375. Отверка права Змм изолирана 1000V бр. 6.60 
376. Отверка кръстата РН1 изолирана 1000V бр. 8.40 
377. Фазомер 220V - 500 V бр. 6.00 
378. Нож за рязане на балатум бр. 1.50 
379. Резци за нож за балатум бр. 1.50 
380. Нож макетен 9x135 мм. бр. 2.40 
381. Резци за макетен нож 9 мм. бр. 2.40 
382. Резци за макетен нож трапецовиден 10 бр. бр. 3.00 
383. Ножица за арматура 450 мм. бр. 10.80 
384 Ножица за PP/PVC тръби 42 мм. бр. 9.00 
385 Такер бр. 9.00 
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ред Наименование/артикул Единична мярка 

Ед. цена в лв. без 
вкл. ДДС 

386. Скоби за такер 6 мм.,кутия ЮООбр. бр. 1.80 

387. Нитачка за попнитове 250 мм. бр. 2.10 

388. Попнит 4.0x12, кутия ЮОбр. /опаковк 100 бр./ опаковка 2.10 

389. Ключ звездогаечен 10 бр. 4.20 

390. Комплект звездогаечни ключове 8бр. 
/6,8,10,12,14,17,19,22/ бр. 

18.00 

391. Гаечен ключ 16x17 бр. 4.50 
392. Ключ лула 18x19 бр. 4.20 
393. Ключ глух М10 бр. 3.60 
394. Клещи раздвижени 1 1/2" бр. 7.20 

395. Ключ водопроводен 1 1/2" бр. 7.50 
396. Гедоре 18 части бр. 36.00 

397. Шестограми 9бр. - къси бр. 8.40 
398. Глава /камък/ за гайковерт 8 бр. 3.60 
399. Камък 6-стен проходен 10 бр. 4.20 
400. Метчик ръчен М8 бр. 3.60 
401. Върток за метчик МЗ-М14 бр. 8.40 
402. Ножове „Зеге" за дърво бр. 6.00 
403. Машина за рязане на фаянс - голяма бр. 24.00 
404. Машина за рязане на фаянс 3 в 1 50 см. бр. 21.00 
405. Миксер 850W бр. 66.00 
406. Бъркалка Ф60,300 мм. бр. 6.00 
407. Електрожен 160 А 2-4mm бр. 210.00 
408. Ъглошлайф 115mm 900W бр. 66.00 
409. Шмиргел настолен 150W бр. 84.00 
410. Маска за електрожен бр. 9.00 
411. Циркуляр ръчен 1300W бр. 72.00 
412. Противопрахови маски бр. 1.50 
413. Вила - голяма бр. 9.00 
414. Гребло PVC (за сняг) бр. 10.80 
415. Чук с дръжка 300 гр. бр. 3.60 
416. Чук - гумен 445 гр. бр. 6.00 
417. Секачи 250 мм. бр. 5.40 
418. Пила за метал - обла бр. 4.20 
419. Пила за дърво бр. 3.60 
420. Листове за бичкии бр. 3.60 
421. Бигляр 10 мм. бр. 90.00 
422. Елмаз бр. 3.00 
423, Къртач (за лед) бр. 360.00 
424. Въже м. 0.30 
425. Стоманено въже Змм м. 0.42 
426. Ножица (лозарска) бр. 3.00 
427. Резервна пружина за ножица 600-604 бр. 1.20 
428 Четка — метална за бормашина Ф50 бр. 3.24 
429 Свредло за дърво /комплект 8броя/ бр. 6.00 
430 Свредло за бетон Ф12 /150/90 мм. бр. 3.60 
431 Свредло за бетон SDS+ Ф10/450 мм. бр. 5.40 



№ по 
ред Наименование/артикул Единична мярка 

Ед. цена в лв. без 
вкл. ДДС 

432. Свредло за метал HSS Ф5/86/52 бр. 6.00 
433. Лента за банциг - 50 м. ролка с шир. 2,5 см - стандартна бр. 8.40 
434. Замби 5 бр. в к-т бр. 8.40 
435. Замби 12 бр. в к-т бр. 7.20 
436. Фреза водопроводна бр. 32.00 
437. Макара строителна с кука Ф75/3" бр. 13.00 
438. Макара строителна до 20 кг. бр. 12.00 
439. Макара строителна с лагер Ф250 бр. 10.00 
440. Горелка 190 гр. метално тяло бр. 12.00 
441. Горелка със спусък Ф40 бр. 14.00 
442. Резервен патрон за горелка 190 гр. бр. 1.50 
443. Пистолет за горещ въздух 1600W бр. 35.00 
444. Пистолет за полиуретанова пяна бр. 7.00 
445. Пистолет за силикон бр. 3.00 
446. Тел за отпушване 5м.х6мм. бр. 4.50 
447. Колофон 50 гр. бр. 5.00 
448. Тинол Ф1,2 20 гр. бр. 4.50 
449. Бормашина 910 W бр. 85.00 
450. Бормашина акумулаторна 18 V бр. 80.00 
451. Стълба дървена двойна 2,5 м бр. 50.00 
452. Стълба алуминиева домакинска 5+1 бр. 30.00 
453. Машина за пръскана мазилка бр. 12.00 
454. Куфар за инструменти 19" бр. 7.00 
455. Товарна количка тип "строителна" 80л. бр. 45.00 
456. Колело ходово (въртящо се) за количка Ф100 бр. 12.00 
457. Кофа поцинкована 12л. бр. 3.50 
458. Помпа водна потопяема 400W бр. 45.00 
459. Мрежа против насекоми м 1.20 
460. Метла бр. 2.50 
461. Метла с дървена дръжка бр. 4.00 
462. Сигнална лента 100м бр. 3.50 
463. Педашка 28/14 бр. 4.00 
464. Перфоратор 800 W бр. 90.00 
465. Циркулационна водна пома бр. 60.00 
466. Въже капроново Ф16 м 0.90 
467. Кабелни превръзки 290/4,8 бр. 3.50 
468. Нивелир алуминиев 0.80 м бр. 5.00 
469. Брава обикновена 70 мм бр. 7.00 
470. Брава секретна 70 мм бр. 7.00 
471. Брава мартинка бр. 7.00 
472. Брава мебелна бр. 6.00 
473. Брава за ал. врати бр. 8.00 
474. Секретен патрон за входни врати бр. 4.00 
475. Патрон 31/36 бр. 5.00 
476. Дръжка с розетка за ал. дограма бр. 3.00 
477. Дръжка за PVC дограма бр. 2.30 
478. Дръжка за прозорци с шилд бр. 2.00 



№ по 
ред Наименование / артикул Единична мярка 

Ед. цена в лв. без 
вкл. ДДС 

525. Битумна лента сива шир. 10 см, 10 м бр. 24.00 
526. Стреч фолио 1,7 кг. бр. 10.00 
527. Найлон - покривен 4x5 ЗОмкр. бр. 1.20 
528. Полиетилен първичен кг. 4.20 
529. Полиетиленов ръкав вторичен кг. 2.90 
530. Ревизионен капак PVC - стандартен бр. 4.50 
531. Розетки за комин - стандартни бр. 2.10 
532. Вратички за комин - стандартни бр. 2.40 
533. Скоби за кабели ПВЦ с пиронче опаковка опаковка 3.00 
534. Настилка балатум шир.2м. деб.4мм м2 6.60 
535. Первази пластмаса 4,5 см. м.л. 1.80 
536. Клипс за перваз + дюбел + винт бр. 0.18 
537. Ъгли за перваз - външни и вътрешни бр. 0.24 
538. Свързващ елемент за перваз бр. 0.30 
539. Тапи за перваз - леви и десни бр. 0.24 
540. Ламинат м2 7.20 
541. Лайсна за фаянс (вътрешна и външна) бр. 3.00 
542. Алуминиеви ъгли за шпакловаме (вътрешни и външни) бр. 0.90 
543. Фиксатори за фаянс - бр. 1.80 
544. Лайсна преходна бр. 2.10 
545. Г-профил за стълби 20/25/900мм. бр. 6.00 
546. Декоративен ъгъл за стълби ЗО/ЗОмм 2,5м. бр. 6.00 
547. Преход между настилки бр. 1.20 
548. Стопер за врата 60mm. бр. 2.10 
549. Винт за метал опаковка 12.00 
550. винт самопробивен опаковка 9.00 
551. Винт за покривни конструкции опаковка 8.00 
552. Анкер втулков с болт бр. 0.54 
553. Анкер сегментен бр. 0.42 
554. Анкер за гипсокартон метален с винт бр. 0.30 
555. Машинен болт опаковка 12.00 
556. Сегментен болт опаковка 5.40 
557. Фрезенков болт опаковка 8.40 
558. Шпилка бр. 0.42 
559. Гайка М8 опаковка опаковка 10.80 

Обща предлагана единична стойност 

Предлагана общаединична стойност в лева без вкл. ДДС: 
7962.30 лв., словом: ...седем хиляди деветстотин шестдесет и 

два лв ЗОст 

** Не посочването на единична цена на някой от изброените в „ ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ" артикули към настоящата обществена поръчка е основание за отстраняване на 
УЧАСТНИЦИТЕ. 
Забележка: Офертната цена трябва да се представи в български левове без вкл. ДДС. Офертна цена, 
представена в друга парична единица не се разглежда, а се отстранява от участие. 

I. Потвърждаваме, че единичните крайни цени за изпълнение на договора, 
предложени от нас по-горе са формирани на база всички присъщи разходи, 



необходими за изпълнението на обществената поръчка, включва всички 
разходи за доставката, включително такси, мита, транспортни разходи, и 
други разходи за изпълнение на доставката на място. 

II. Потвърждаваме, че сме съгласни, че посочените артикули са прогнозни и 
дават възможност на Възложителя да се възползва от тях при възникнала 
необходимост до определената максимална стойност от Възложителя, а 
именно до 10 000,00 лв. (десет хиляди лева) без вкл. ДДС и не го обвързват с 
поръчка след сключване на договор. 

III. Потвърждаваме, че сме съгласни, че доставките предмет на настоящата 
процедура и необходимото количество на всяка отделна доставка да се 
извършва единствено и само след подадена изрична писмена заявка по 
електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение 
в количеството, може да бъде направена заявка и за един артикул), при 
възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до 
определеният максимален финансов ресурс определен от него. 

IV. Потвърждаваме, че сме съгласни,стойността на всяка поръчка да се определя 
въз основа на посочените по-горе крайни единични цени в лева без вкл. 
ДДС, съгласно настоящото ни ценово предложение, като същите са 
постоянни и не подлежат на промяна през периода на изпълнение на 
договора, в рамките на предвидената от Възложителя максимална стойност. 

V. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и по реда 
на проекта на договор, приложен към документацията за участие. 

При несъответствие на посочените в т. I числа в изписването им с думи и с цифри, 
обвързващо за нас е предложението, посочено с думи. 

Дата ....14.05.2019...г ,./_.- ^ - / 

Име и фамилия ...Мустафа 
Хасанов 

Подпис на лицето (и печат) 
{законен представител на 
участника или от надлежно 
упълномощено лице) 

^ vJ ; у 1 Подпис на лицето (и печат) 
{законен представител на 
участника или от надлежно 
упълномощено лице) 

, 4 — — " л /'! 



Приложение A 
Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

за извършване на следните доставки: „Доставка на строителни материали за 
нуждите на ТПДГС "Търговище" гр. Търговище". 

1. Общи изисквания: 
1.1. Доставяните строителни материали трябва да бъдат в съответствие с 

посочените в т. 2 от настоящата Техническа спецификация артикули и/или еквивалентни, 
да бъдат фабрично нови, неупотребявани, с не нарушена цялост, качествени и годни за 
употреба според предназначението им. 

1.2. Посочените по вид доставки в настоящата документация и предмет на 
обществената поръчка са прогнозни и дават възможност на Възложителя да се възползва 
от тях при възникнала необходимост до определената максимална стойност от 
Възложителя, а именно до 10 000,00 лв. (десет хиляди лева) без вкл. ДДС. 

1.3. Изпълнението на доставките ще се извършва единствено и само след изрична 
писмена заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя, при възникнала 
необходимост до определената максимална стойност от Възложителя. 

1.4. Предложената крайна единична цена в лева без вкл. ДДС за всеки конкретен 
артикул включва и всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи 
доставките разходи, свързани с изпълнението на поръчката. 

Забележка: Не посочването на единична цена на някой от изброените в 
„Техническата спецификация" артикули към настоящата процедура е основание за 
отстраняване на участниците от участие в нея. 

2. Прогнозни артикули (или еквивалентни), наименование и мерни единици, 
посочени поотделно, съгласно посеченият списък на техниката в г. 2 от настоящата 
Техническа спецификация: 

2.2. Списък с прогнозни артикули и мерни единици: 

№ по 
ред Наименование/артикул Единична мярка 

1. Гвоздеи 7 см кг 
2. Гвоздеи 10 см кг 
3. Гвоздеи 12 см кг 
4. Гвоздеи 16 см кг 
5. Рабица подцинкована 25 м м.л. 
6. Оградна мрежа 5/5 10м бр 
7. Ламарина гладка 0,4 мм Уг м бр 
8. ЛТ Ламарина поц. 0,55/2500 бр 
9. ЛТ ламарина поц. 0,6/3000 бр 
10. ЛТ ламарина поц. 0,6/4000 бр 
11. Тел мека от 0,8 до 3 мм кг 
12. Рабица черна 0,7 мм 25 мм м.л. 
13. Фазер 1,7/1,5 м 2,55 м.кв. бр 
14. Фазер 1,7/2,0 м 3,40 м.кв. бр 
15. Ламперия 7 см/4м без шарка 2,8 м.кв. бр 
16. Ламперия 7 см/4м със шарка 2,8 м.кв. бр 
17. Ламперия 9 см/4м без шарка 2,88 м.кв. бр 
18. Ламперия 9см/4м със шарка 2,88 м.кв. бр 
19. Летви 3/4 м.л. 
20. Покривен лист зелен 1,25/2,0 м бр 



№ по 
ред Наименование/артикул Единична мярка 

21. Покривен лист червен 1,25/2,0 м бр 
22. Покривен лист зелен 2/1 м бр 
23. Пясък т 
24. фракция т 
25. Цимент 25 кг бр 
26. Варов разтвор 20 кг бр 
27. Скара 4мм 2/4м бр 
28. Скара 5мм 2/4 м бр 
29. Скара 6 мм 2/4 м бр 
30. Скара 8 мм 2/4 м бр 
31. Скара 8 мм 2/6 м бр 
32. Скара за замаска 1/2 м 7/7 см бр 
33. Кофражен шперплат 122/244 18 мм бр 
34. Кофражен шперплат 122/244 20 мм бр 
35. Ламнннрано ПДЧ 3660/600-16мм бр 
36. ПДЧ 16 мм 244/183 4.46м.кв. бр 
37. ПДЧ 18 мм 244/183 4.46м.кв. бр 
38. ПДЧ ИВИЦА 3660/605 - 16 мм бр 
39. Бетонни блокчета 25/40 см бр 
40. Перваз Г-образен голям бр 
41. Перваз Г-образен малък 4м бр 
42. Перваз декоративен двустранен бр 
43. Перваз декоративен едностранен бр 
44. Перваз декоративен едностранен 3 м бр 
45. Перваз за врата 4 м м.л. 
46. Перваз триъгълен 4 м бр 
47. Водосточна тръба 100 мм м.л. 
48. Дъга 87 гр. 100 мм бр 
49. Завършващо коляно ф 100 бр 
50. Муфа 100 мм бр 
51. Скоба за тръба 100 мм бр 
52. Скоба за улук бр 
53. Снадка за улук бр 
54. Снадка с дренаж бр 
55. Тапа за улук - дясна бр 
56. Тапа за улук - лява бр 
57. Улук 140мм/3 м м.л. 
58. Ъгъл за улук 90 гр. бр 
59. Стъкло армирано м.кв. 
60. Стъкло 3 мм м.кв. 
61. Стъкло 4 мм м.кв. 
62. Стъкло 5 мм м.кв. 
63. Стъкло цветно м.кв. 
64. Види за гипокартон бр./кутия 
65. Види за дърво 6/80 бр./кутия 
66. Види за дърво 6/100 бр./кутия 



№ по 
ред Наименование/артикул Единична мярка 

67. Види за дърво 6/120 бр./кутия 
68. Винт за дърво 3,0/20-1000 бр кутия 
69. Винт за дърво 4,0/45-1000 бр кутия 
70. Винт за дърво 6,0/100-200 бр кутия 
71. Винт за дърво 3,5/25-1000 бр кутия 
72. Винт за дърво 5,0/70-500 бр кутия 
73. Сигментен анкер 10/90 бр 
74. Сигментен анкер 12/120 бр 
75. Сигментен анкер 10/140 бр 
76. Сигментен анкер 12/180 бр 
77. Греда 6/8/3 бр 
78. Греда 10/10/3 бр 
79. Греда 10/10/4 бр 
80. Греда 10/10/5 бр 
81. Греда 10/12/3 бр 
82. Греда 10/12/4 бр 
83. Греда 10/12/5 бр 
84. Греда 10/12/6 бр 
85. Греда 12/12/3 бр 
86. Греда 12/12/5 бр 
87. Греда 14/14/4 бр 
88. Греда 14/16/5 бр 
89. Греда 16/16/4 бр 
90. Греда 5/10/3 бр 
91. Греда 5/10/3 бр 
92. Греда 5/10/4 бр 
93. Греда 5/10/5 бр 
94. Греда 5/15/5 бр 
95. Греда 6/12/3 бр 
96. Греда 6/12/4 бр 
97. Греда 6/8/3 бр 
98. Греда 6/8/4 бр 
99. Греда 8/10/4 бр 
100. Греда 8/10/5 бр 
101. Греда 8/8/4 бр 
102. ОСБ 11 мм обикновено 122/244 бр 
103. ОСБ 15 мм обикновено 122/244 бр 
104. ОСБ 22 мм обикновено 122/244 бр 
105. ОСБ 3 11 мм влагоустойчиво 122/244 бр 
106. ОСБ 6 мм обикновено 122/244 бр 
107. ОСБ 9 мм обикновено 122/244 бр 
108. Бяла фугираща смес 2кг(СЕ 33 ЦЕРАЗИТ или еквивалентно) бр 
109. Антрацит фугираща смес 2 кг(СЕ 33 ЦЕРАЗИТ или еквивалентно) бр 
110. Гранитокол С 25 кг или еквивалентно бр 
111. Гранитокол Е 25 кг или еквивалентно бр 
112. Лепило за лепене на фаянс, теракот - разфасовка 25 кг. Торба бр 



№ по 
ред Наименование/артикул Единична мярка 

113. Стиропор 70/2 бр 
114. Стиропор 70/3 бр 
115. Стиропор 70/4 бр 
116. Стиропор 70/5 бр 
117. Стиропор 70/6 бр 
118. Пистолетна пяна 750 мл бр 
119. Ръчна пяна 500 мл бр 
120. Ръчна пяна 750 мл бр 
121. Акрилен силикон бр 
122. Санитарен прозрачен силикон бр 
123. Универсален прозрачен силикон бр 
124. Вата минерална 5 см/18кв.м. бр 
125. Вата минерална 5 см/14.4 кв.м. бр 
126. Вата минерална 5 см/24 кв.м бр 
127. Вата каменна 100/60/5см кв.м 
128. Вата каменна 100/60/8 см кв.м 
129. Вата каширана с фолио 5см/18 кв.м. кв.м. 
130. Гипсокартон 12,5/1200/2000 бр 
131. Гипсокартон 12.5/1200/2500 бр 
132. Гипсокартон 12.5/1200/2600 бр 
133. Гипсокартон 9.5/1200/2000 бр 
134. Гипсокартон 9.5/1200/2500 бр 
135. Гипсокартон инпрегниран 12.5/1200/2000 бр 
136. Гипсокартон инпрегниран 12.5/1200/2500 бр 
137. Гипсокартон инпрегниран 12.5/1200/2600 бр 
138. Гипсокартон пожароустойчив 12.5/1200/2000 бр 
139. Гипсофазер 10/1000/1500 бр 
140. Гипсофазер 12.5/1200/2000 бр 
141. Гипсофазер 12.5/1249/1545 бр 
142. Греди 12/12- 4м дължина бр 
143. ритловица бр 
144. Влагоустойчив OSB 11 мм лист/бр. 
145. Влагоустойчив OSB 18 мм лист/бр. 
146. Плоскости OSB 11 мм лист/бр. 
147. Кофражна ламарина бр 
148. Профили желязо 40/40 м 
149. Профили желязо 40/30 м 
150. Профили желязо 30/30 м 
151. Профили желязо 20/20 м 
152. Профили желязо 20/30 м 
153. Профил УД 3 метра бр 
154. Профил CD 3 метра бр 
155. Профил CD 4 метра бр 
156. Профил CW-100/4 метра бр 
157. Профил CW-75/3 метра бр 
158. Профил CW-75/4 метра бр 
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159. Профил UD/3 метра бр 
160. Профил UW-100/3 метра бр 
161. Профил UW-50/3 метра бр 
162. Профил UW-75/3 метра бр 
163. Арматурно желязо d- 8 мм м 
164. Арматурно желязо d- 6 мм м 
165. Арамтурно желязо d- 10 мм м 
166. Арматурно желязо d-12 мм м 
167. Арматурно желязо d- 14 мм м 
168. Арматурно желязо d- 16 мм м 
169. цигли бр 
170. Интериорна боя кг 
171. Латекс - 2,5 л ( различни цветове) л 
172. Фасаген 15 л ( различни цветове) л 
173. Фасаген 8.5 л (различни цветове) л 
174. Фасаген 2,5 л (различни цветове) л 
175. Дишашта боя 5 кг кг 
176. Дишашта боя 14,5 кг кг 
177. Дишашта боя 25 кг кг 
178. Интерин 2,5л л 
179. Интерин 8,5 л л 
180. Интерин 15 л л 
181. Блажна боя- бяла л 
182. Блажна боя - жълта л 
183. Блажна боя - зелена л 
184. Блажна боя - оранжева л 
185. Блажна боя - св.кафяво л 
186. Блажна боя - сива л 
187. Блажна боя- синя л 
188. Блажна боя — сл.кост л 
189. Блажна боя - т.кафява л 
190. Блажна боя-теракота л 
191. Блажна боя - червена л 
192. Блажна боя - черна л 
193. Емайллак Сребърен феролит л 
194. Емайллак супер гланц за дърво и метал (водоразтворим) л 
195. Разредител за блажна боя л 
196. Разредител за емайллак л 
197. Разредител АМВ л 
198. Сатен гипс 25 кг кг 
199. Сатен гипс 25 кг кг 
200. Фугопълнител (обикновен) кг 
201. Фугопълнител (лукс) кг 
202. Лепило за камъни кг 
203. Гипсова мазилка кг 
204. Лека гипсова мазилка кг 
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205. Гипсово лепило кг 
206. Хидроизолационна течна мембрана кг 
207. Шпакловъчна паста кг 
208. Силиконова мазилка влачена 1.8мм кг 
209. Силиконава мазилка трита кг 
210. Циментова шпакловка - бяла кг 
211. Циментова шпакловка - сива кг 
212. Бетонконтакт кг 
213. Вододисперсна боя кг 
214. Грунд л 
215. Арматура за моноблок бр 
216. Държач за душ бр 
217. Дюбел за кука за бойлер 14*120 бр 
218. Капак за моноблок бял бр 
219. Капак за тоал.чиния бр 
220. Комплект за баня (7 части и /или повече) - обикновен бр 
221. Комлект за баня PVC бр 
222. Комплект за баня (5 части и/или повече) - лукс бр 
223. Крепеж за мивка 12/100 бр 
224. Крепеж за тоалетна чиния 10/80 бр 
225. Кука за бойлер 10*140 бр 
226. Подвижно огледало за баня бр 
227. Тапа за мивка месинг-хром бр 
228. Тапа за мивка фаянсова бр 
229. Тоалетно казанче едностепенно бр 
230. Тоалетно казанче горен монтаж бяло бр 
231. Тоалетно казанче двустепенно бр 
232. Тоалетно казанче с изолация бр 
233. Устройство изпразващо т.казанче бр 
234. Устройство пълнещо т.казанче бр 
235. Мивка 390/310 бяла бр 
236. Мивка 375/270 бяла бр 
237. Мивка 490/380 бяла бр 
238. Мивка 555/455 бяла мида бр 
239. Мивка 555/455 бяла правоъгълна бр 
240. Моноблок З.О. бял бр 
241. Моноблок Д.О. бял бр 
242. Тоалетна чиния З.О. - бяла бр 
243. Тоалетна чиния Д.О. - бяла бр 
244. Тоалетна чиния З.О. - бяла бр 
245. Гранитогрес 45х 45 см кв.м. 
246. Гранитогрес 33,Зх 33,3 см кв.м. 
247. Гранитогрес ЗОх 60 см кв.м. 
248. Гранитогрес 33 х 66 см кв.м. 
249. Теракотни плочки 15 х 50 см кв.м 
250. Теракотни плочки 19 х 57 см кв.м. 
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251. Фаянсови плочки 15 х 15 см кв.м. 
252. Фаянсови плочки 20 х 25 см кв.м. 
253. Фаянсови плочки 20 х 20 см кв.м. 
254. Фаянсови плочки 20 х 25 см кв.м. 
255. Фаянсови плочки 20 х 30 см кв.м. 
256. Фаянсови плочки 20 х 50 см кв.м. 
257. Фаянсови плочки 25 х 33 см кв.м. 
258. Фаянсови плочки 25 х 40 см кв.м. 
259. Фаянсови плочки 5 х 20 см кв.м. 
260. Фаянсови плочки 5 х 30 см кв.м. 
261. Фаянсови плочки 5 х 40 см кв.м. 
262. Фаянсови плочки 6 х 20 см кв.м. 
263. Фаянсови плочки 6 х 40 см кв.м. 
264. Фаянсови плочки 8 х 25 см кв.м. 
265. Облицовъчен камък - различни видове кв.м 
266. Подова настилка - каменни плочи - различни видове кв.м. 
267. Гладък капак 17 см - 2,8 л.м. бр 
268. Фалцов капак 17 см - 2,8 л.м. бр 
269. Лепило за гранитогрес и керамични плочи - разфасовка 25 кг. 

торба бр 
270. Еластично лепило за плочи - разфасовка 25 кг. - торба 
271. Гъвкаво лепило за деформируеми основи -разфасовка 25кг. торба бр 
272. Супер гъвкаво за керамични плочи и гранитогрес на закрито и 

открито -разфасовка 25 кг - торба бр 
273. Бяло супер гъвкаво лепило за керамични плочи и гранитогрес на 

закрито и открито-разфасовка 25 кг. -торба бр 
274. Бързосвързващо лепилао за плочки-разфасовка 25 кг. торба бр 
275. Бетон S2 В 10 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или еквивалентно/и" мЗ 
276. Бетон S2 В 15 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или еквивалентно/и" мЗ 
277. Бетон S2 В 20 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или еквивалентно/и" мЗ 
278. Бетон S2 В 25 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или еквивалентно/и" мЗ 
279. Бетон S3 В 15 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или еквивалентно/и" мЗ 
280. Бетон S3 В 20 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или еквивалентно/и" мЗ 
281. Бетон S3 В 25 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или еквивалентно/и" мЗ 
282. Бетон S3 В 30 БДС EN 206 - / НА 2008 „и/или еквивалентно/и" мЗ 
283. Билни елементи - ондулин класик - 2 х 0.95 м бр. 
284. Гвоздеи ондулин с пе глави - 73.5 мм х 3 мм бр. 
285. Гофрирана ламарина размери различни кв.м 
286. Фазерна врата 70 /200 см бр. 
287. Фазерна врата 80 /200 см бр. 
288. Фазерна врата 90 /200 см бр. 
289. Фазерна врата 100 /200 см бр. 
290. Шпилки 8 мм бр. 
291. Шпилки 10 мм бр. 
292. Шпилки 12 мм бр. 
293. Шпилки 14 мм бр. 
294. Шпилки 16 мм бр. 
295. Шпилки 18 мм бр. 
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296. Гайки 8 мм бр. 
297. Гайки 10 мм бр. 
298. Гайки 12 мм бр. 
299. Гайки 14 мм бр. 
300. Гайки 16 мм бр. 
301. Гайки 18 мм бр. 
302. Шайби 8 мм бр. 
303. Шайби 10 мм бр. 
304. Шайби 12 мм бр. 
305. Шайби 14 мм бр. 
306. Шайби 16 мм бр. 
307. Шайби 18 мм бр. 
308. Комплект механизъм за казанче с двоен бутон 3/6 л бр. 
309. Комплект механизъм за казанче 3/бл долно захранване, дълъг бутон бр. 
310. Комплект механизъм за казанче 3/бл долно захранване, къс бутон бр. 
311. Двоен бутон за тоалетно казанче, къса розетка бр. 
312. Изпускателен механизъм за тоалетно казанче за двоен бутон бр. 
313. Пълнещ механизъм за тоалетно казанче с долно захранване бр. 
314. Пълнещ механизъм за тоалетно казанче със странично захранване бр. 
315. Ваничка за боя 26x32 см. бр. 
316. Ваничка за боя 32x36 см. бр. 
317. Решетка за изцеждане 21x25 см. бр. 
318. Решетка за изцеждане 26x28 см. бр. 
319. Телескопична дръжка 130 см. бр. 
320. Валяк полиамид Ф50 12 см. бр. 
321. Валяк полиамид Ф50 18 см. бр. 
322. Валяк полиамид Ф50 22 см. бр. 
323. Валяк дунапрен Ф60 8 см. бр. 
324. Валяк дунапрен Ф60 12 см. бр. 
325. Валяци големи - киче бр. 
326. Валяци малки - киче бр. 
327. Резервни ролки дунапрен бр. 
328. Резервни ролки велур бр. 
329. Резервни ролки микрофибър Ф35 Юсм. бр. 
330. Резервни ролки полиамид бр. 
331. Ръкохватка за валяк бр. 
332. Четка за боядисване с бял косъм 50мм бр. 
333. Четка за боядисване 12 мм. деб. с дървена дръжка 40мм. бр. 
334. Четка за боядисване 5 мм. деб. с дървена дръжка 35мм. бр. 
335. Четка за ъгли 50 мм бр. 
336. Комплект за боядисване на ъгли бр. 
337. Четка за тапети бр. 
338. Четки баданарки бр. 
339. Канап найлонов 60 гр. бр. 
340. Канап 100 гр. бр. 
341. Капронов конец 100 м. бр. 
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342. Сезал Т-320 кг. 
343. Нивелир 60 см. бр. 
344. Алуминиев мастар трапецовиден 1500 мм. бр. 
345. Маламашка 10x37 бр. 
346. Маламашки гребен бр. 
347. Шпатула с пластмасова дръжка 40 мм бр. 
348. Шпатула гумена 180 мм бр. 
349. Мистрии 60x100 бр. 
350. Отвее зидарски бр. 
351. Ролетка Зм. бр. 
352. Лопата бр. 
353. Лопата права - Бел бр. 
354. Лопата крива бр. 
355. Кирка 2 кг. бр. 
356. Търмък бр. 
357. Дръжка за търмък бр. 
358. Мотика отлята ЮООгр. бр. 
359. Тесла 550 гр. бр. 
360. Щанга тип козикрак 16х600мм бр. 
361. Брадва с дървена дръжка бр. 
362. Дръжка за чук 100-500 гр. L40 бр. 
363. Трион за дърво 400мм. бр. 
364. Прободен трион 80мм. бр. 
365. Триони за газобетон 500мм. бр. 
366. Клещи керпеден бр. 
367. Клещи арматурни 250 мм. бр. 
368. Клещи зачистващи 175 мм. бр. 
369. Клещи резачки 180 мм. бр. 
370. Клещи комбинирани изолирани 1000V бр. 
371. Клещи резачки изолирани 1000V бр. 
372. Клещи кербовъчни бр. 
373. Отвертки комплект изолирани 6 бр. бр. 
374. Отвертка права бр. 
375. Отверка права Змм изолирана 1000V бр. 
376. Отверка кръстата РН1 изолирана 1000V бр. 
377. Фазомер 220V - 500 V бр. 
378. Нож за рязане на балатум бр. 
379. Резци за нож за балатум бр. 
380. Нож макетен 9x135 мм. бр. 
381. Резци за макетен нож 9 мм. бр. 
382. Резци за макетен нож трапецовиден 10 бр. бр. 
383. Ножица за арматура 450 мм. бр. 
384. Ножица за PP/PVC тръби 42 мм. бр. 
385. Такер бр. 
386. Скоби за такер 6 мм.,кутия ЮООбр. бр. 
387. Нитачка за попнитове 250 мм. бр. 
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388. Попнит 4.0x12, кутия ЮОбр. /опаковк 100 бр./ опаковка 
389. Ключ звездогаечен 10 бр. 
390. Комплект звездогаечни ключове 8бр. /6,8,10,12,14,17,19,22/ бр. 
391. Гаечен ключ 16x17 бр. 
392. Ключ лула 18x19 бр. 
393. Ключ глух М10 бр. 
394. Клещи раздвижени 1 1/2" бр. 
395. Ключ водопроводен 1 1/2" бр. 
396. Гедоре 18 части бр. 
397. Шестограми 9бр. - къси бр. 
398. Глава /камък/ за гайковерт 8 бр. 
399. Камък 6-стен проходен 10 бр. 
400. Метчик ръчен М8 бр. 
401. Върток за метчик МЗ-М14 бр. 
402. Ножове „Зеге" за дърво бр. 
403. Машина за рязане на фаянс - голяма бр. 
404. Машина за рязане на фаянс 3 в 1 50 см. бр. 
405. Миксер 850W бр. 
406. Бъркалка Ф60, 300 мм. бр. 
407. Електрожен 160 A 2-4mm бр. 
408. Ъглошлайф 115mm 900W бр. 
409. Шмиргел настолен 150W бр. 
410. Маска за електрожен бр. 
411. Циркуляр ръчен 1300W бр. 
412. Противопрахови маски бр. 
413. Вила - голяма бр. 
414. Гребло PVC (за сняг) бр. 
415. Чук с дръжка 300 гр. бр. 
416. Чук - гумен 445 гр. бр. 
417. Секачи 250 мм. бр. 
418. Пила за метал - обла бр. 
419. Пила за дърво бр. 
420. Листове за бичкии бр. 
421. Бигляр 10 мм. бр. 
422. Елмаз бр. 
423. Къртач (за лед) бр. 
424. Въже м. 
425. Стоманено въже Змм м. 
426. Ножица (лозарска) бр. 
427. Резервна пружина за ножица 600-604 бр. 
428. Четка - метална за бормашина Ф50 бр. 
429. Свредло за дърво /комплект 8броя/ бр. 
430. Свредло за бетон Ф12 /150/90 мм. бр. 
431. Свредло за бетон SDS+ Ф10/450 мм. бр. 
432. Свредло за метал HSS Ф5/86/52 бр. 
433. Лента за банциг - 50 м. ролка с шир. 2,5 см - стандартна бр. 
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434. Замби 5 бр. в к-т бр. 
435. Замби 12 бр. в к-т бр. 
436. Фреза водопроводна бр. 
437. Макара строителна с кука Ф75/3" бр. 
438. Макара строителна до 20 кг. бр. 
439. Макара строителна с лагер Ф250 бр. 
440. Горелка 190 гр. метално тяло бр. 
441. Горелка със спусък Ф40 бр. 
442. Резервен патрон за горелка 190 гр. бр. 
443. Пистолет за горещ въздух 1600W бр. 
444. Пистолет за полиуретанова пяна бр. 
445. Пистолет за силикон бр. 
446. Тел за отпушване 5м.х6мм. бр. 
447. Колофон 50 гр. бр. 
448. Тинол Ф1,2 20 гр. бр. 
449. Бормашина 910 W бр. 
450. Бормашина акумулаторна 18 V бр. 
451. Стълба дървена двойна 2,5 м бр. 
452. Стълба алуминиева домакинска 5+1 бр. 
453. Машина за пръскана мазилка бр. 
454. Куфар за инструменти 19" бр. 
455. Товарна количка тип "строителна" 80л. бр. 
456. Колело ходово (въртяшо се) за количка Ф100 бр. 
457. Кофа поцинкована 12л. бр. 
458. Помпа водна потопяема 400W бр. 
459. Мрежа против насекоми м 
460. Метла бр. 
461. Метла с дървена дръжка бр. 
462. Сигнална лента 100м бр. 
463. Педашка 28/14 бр. 
464. Перфоратор 800 W бр. 
465. Циркулационна водна пома бр. 
466. Въже капроново Ф16 м 
467. Кабелни превръзки 290/4,8 бр. 
468. Нивелир алуминиев 0.80 м бр. 
469. Брава обикновена 70 мм бр. 
470. Брава секретна 70 мм бр. 
471. Брава мартинка бр. 
472. Брава мебелна бр. 
473. Брава за ал. врати бр. 
474. Секретен патрон за входни врати бр. 
475. Патрон 31/36 бр. 
476. Дръжка с розетка за ал. дограма бр. 
477. Дръжка за PVC дограма бр. 
478. Дръжка за прозорци с шилд бр. 
479. Дръжки обикновени брави 70мм бр. 
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480. Дръжки обикновени брави 90 мм бр. 
481. Дръжки секретни брави 70 мм бр. 
482. Дръжки секретни брави 90 мм бр. 
483. Шпанолети бр. 
484. Катинар за входни врати - 50мм бр. 
485. Халки за катинари за входни врати - среден размер бр. 
486. Райбер бр. 
487. Панти 7см. л/д бр. 
488. Панти мебелни бр. 
489. Панта с лагер бр. 
490. Панта стругована бр. 
491. Дръжка оливка бр. 
492. Дръжка мебелна бр. 
493. Пирони 2,0x30 кг. 
494. Стоманени пирони Зсм кг. 
495. Стоманени пирони бсм кг. 
496. Пирони алуминиеви 4/45 мм бр. 
497. Тапицерски гвоздеи 2,5 см. кг. 
498. Диск за метал 125x3.0x22,2мм АЗО бр. 
499. Диск за неметал 125x3,0x22,23 мм СЗО бр. 
500. Диск диамантина Ф115 бр. 
501. Диск ламелен 115мм А40 бр. 
502. Лепило за дърво кг. 
503. Универсално контактно лепило 50 мл. бр. 
504. Монтажно лепило 300 мл. бр. 
505. Лепило за тапети 1кг. бр. 
506. Грунд за дърво 0,750 бр. 
507. Акрилен кит 0.500 за дърво бр. 
508. Байц за дърво кг. 
509. Грес за смазване кг 
510. Шина за промяна на настилка м.л. 
511. Преобразувател за ръжда 0,475 л. бр. 
512. Диск - шмиргел 125 мм бр. 
513. Електрод рутилов 2 мм кг. 
514. Електрод стоманен 2,5 мм кг. 
515. Електрод неръждаем 2,5 мм кг. 
516. Ножовка лист бр. 
517. Лък за ножовка ЗООмм бр. 
518. Шкурка руло М100 м.л. 
519. Шкурка лист 280/230 Р220 бр. 
520. Шкурка мрежа 110/280 К100 бр. 
521. Шайба за шкурка Ф125 бр. 
522. Чували за строителни отпадъци LDPE - 60x90 см., деб. 150 цм, 10 бр. 

в пакет бр. 
523. Чувал зебло бр. 
524. Лепяща лента хартиена 30 мм на 50 м. ролка бр. 
525. Битумна лента сива шир. 10 см, 10 м бр. 
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526. Стреч фолио 1,7 кг. бр. 
527. Найлон - покривен 4x5 ЗОмкр. бр. 
528. Полиетилен първичен кг. 
529. Полиетиленов ръкав вторичен кг. 
530. Ревизионен капак PVC - стандартен бр. 
531. Розетки за комин - стандартни бр. 
532. Вратички за комин - стандартни бр. 
533. Скоби за кабели ПВЦ с пиронче опаковка опаковка 
534. Настилка балатум шир.2м. деб.4мм м2 
535. Первази пластмаса 4,5 см. м.л. 
536. Клипс за перваз + дюбел + винт бр. 
537. Ъгли за перваз - външни и вътрешни бр. 
538. Свързващ елемент за перваз бр. 
539. Тапи за перваз - леви и десни бр. 
540. Ламинат м2 
541. Лайсна за фаянс (вътрешна и външна) бр. 
542. Алуминиеви ъгли за шпакловане (вътрешни и външни) бр. 
543. Фиксатори за фаянс - бр-
544. Лайсна преходна бр. 
545. Г-профил за стълби 20/25/900мм. бр. 
546. Декоративен ъгъл за стълби ЗО/ЗОмм 2,5м. бр. 
547. Преход между настилки бр. 
548. Стопер за врата бОмм. бр. 
549. Винт за метал опаковка 
550. винт самопробивен опаковка 
551. Винт за покривни конструкции опаковка 
552. Анкер втулков с болт бр. 
553. Анкер сегментен бр. 
554. Анкер за гипсокартон метален с винт бр. 
555. Машинен болт опаковка 
556. Сегментен болт опаковка 
557. Фрезенков болт опаковка 
558. Шпилка бр. 
559. Гайка М8 опаковка опаковка 




