
Техническа спецификация
Обект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на „Дом на традициите” в село Старо Железаре,

Община  Хисаря”

Проектното предложение предвижда: Проектното предложение предвижда да бъде направен ремонт
на покрив / подмяна на керемиди, и поставяне на нови старобългарски керемиди, летви, улуци и
водосточни тръби/, измазване и боядисване на съществуващата ограда, ремонт на навес /подова
замазка, измазване и боядисване на стени/, закупуване на климатици, закупуване на оборудване в това
число мултимедия с екран и  закупуване и поставяне на пос пано за снимки на открито и други.

Проектното предложение ще допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите
туристически атракции в община Хисаря и популяризиране на село Старо Железаре като място на
древна култура и  туризъм. Ще допринае за развитието на туризма в съответствие със съвременните
стандарти и за конкурентноспособен туризъм.

ОБЕКТ:  РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА "ДОМ НА ТРАДИЦИТЕ" В С.
СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ, ОБЩ. ХИСАРЯ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ Наименование/ Вид СМР Ед. Мярка Количе ство

I Ремонт покрив

1 Демонтаж на керемиди кв. м. 310

2 Направа на дървена коруба за спускане на
керемиди м. 7

3 Спускане на керемиди 1000/бр. 6,2
4 Монтаж на нови старобългарски керемиди кв. м. 310
5 Ремонт (частична подмяна) на летви по покрив кв. м. 93
6 Демонтаж съществуващи улуци м. 65
7 Демонтаж водосточни тръби м. 45

8 Доставка и монтаж на нови улуци м. 65

9 Доставка и монтаж на нови водосточни тръби м. 45



10 Доставка и монтаж на покривна изолация (хартия) кв. м. 310

11 Покриване с дъски със застъпване (включително
материалите) кв. м. 310

12 Направа на летвена скара на покрив за керемиди кв. м. 310

13 Покриване на била и ръбове с глинени капаци
(включително материалите) л. м. 100

14 Доставка и монтаж на водосточни казанчета от
поцинкована ламарина бр. 7

15 Дъсчена обшивка по покрив (включително
материалите) кв. м. 65

16 Направа на нов комин бр. 1

II Ремонт ограда

17 Измазване (включително материалите) м. 234
18 Боядисване (включително материалите) м. 234
19 Цокъл камък кв. м. 45

III Ремонт навес

20 Подова замазка (включително материалите) кв. м. 25
21 Измазване стени кв. м. 36
22 Боядисване стени кв. м. 36
23 Цокъл кв. м. 7
24 Грундиране кв. м. 36

IV Закупуване на оборудване
25 Закупуване на мултимедия и екран бр. 1
26 Закупуване на вертикални климатици бр. 2

27
Изработка на пос пано за снимки - дизайн,
щанциране на плоскост пълноцветен печат с
размер 120 см. широчина и 170 см. височина.

бр. 2

Офертите, окомплектовани съгласно изискванията, посочени в Запитване за оферта № 08-
00-44 от 11.02.2020 г.следва да бъдат представени на адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко”
№ 14, не по-късно до 12.00 часа на 17.02.2020 г.


