
ЧАСТ: ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ Наименоване на СМР Мярка К-во

1 2 3 4

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Мултифункционално игрище - 27х17 м

1 Фрезоване на стар асфалт, събиране и извозване - 4см м2 459

2 Доставка и полагане на ПЕ фолио м2 459

3 Доставка и полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см и наклон до 1% м3 46

4
Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка с усилена полиуретанова основа, височина 20 мм, цвят: зелен, 

вкл. подлепващи ленти и лепило
м2 459

5 Доставка и полагане на посипка от сух промит кварцов пясък м2 459

6 Направа на маркировка /разчертаване/ на игрално поле за футбол бр 1

7 Направа на маркировка /разчертаване/ на игрално поле за баскетбол бр 1

Ограда

1 Доставка и монтаж на мека плетена полиетиленова оградна мрежа - 4м + 2м, вкл. Крепежни елементи м2 528

2 Доставка и монтаж на  входна врата на главен портал- стоманена конструкция 180х210 бр 1

Спортно оборудване

1
Доставка и монтаж на комплект кошове за употреба на открито с конзола за баскетбол, вкл. Крепежни елементи, 

праховобоядисани (комбинирани с футбол)
бр. 1

2

Доставка и монтаж на футболна врата с размери 300см х 200см х 100см за мини футбол, изработена от метален 

кръгъл профил, праховобоядисан с крепежни елементи за монтиране на плетена мрежа 100% PE, UV 

стабилизирани, за употреба на открито

бр. 2

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Площадкови ел. мрежи

1 Доставка и монтаж на табло – ГРТ,  разработено съгласно приложена принципна схема, влагозащитено, заземено к-т 1

2 Обособяване на извод, комплект с предпазител 3Р, 50А, електромер 3Р за контролно мерене к-т 1

3 Доставка и монтаж на комплект с предпазител за извод за осветление в стълб,1Р6А к-т 13

4 Направа изкоп и обратен насип 0,4/1 м, вкл. трамбоване и сигнална лента м 90

5 Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба Ф75mm, с необходимите съединения м 180

6 Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба Ф40mm, с необходимите съединения м 120

7 Направа на кабелна шахта - един капак 60/60/80 см. к-т 4

8 Доставка и монтаж на стълб за спортно осветление, Н=8м, вкл. рогатка и фундамент (анкерна група) бр. 4

9 Доставка и монтаж на LED прожектор 200W, 230V, IP65 бр. 12

10 Доставка и монтаж на LED прожектор 30W, 230V, IP65-дежурно осветление бр. 1

11 Доставка и изтегляне в стълб на кабел NYY 3x1,5mm² м. 140

12 Доставка и изтегляне в положена PVC тръба на кабел NYY 5x2,5mm² м. 170

13 Доставка и изтегляне в положена PVC тръба на кабел NAYY 4x16mm² м. 120

14 Направа суха разделка на кабел и подвързване на кабел до 4mm² бр. 36

15 Измервания к-т 1

Заземление

1 Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4mm м. 40

2 Доставка и набиване на 2 броя заземителен кол Ø 20/1,5м бр. 5

3 Измервания к-т 1

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Земни работи

1 Направа на масов машинен изкоп        м3 25

2 Направа на уплътнен обратен насип от трошен камък или подходяща земна земна основа        м3 2,5

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ КЪМ I ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", УПИ VII, КВ. 76, ОБЩ. СЕВЛИЕВО



Кофражни работи 

1 Кофраж за Рандбалки        м2 75

Бетонови работи

1 Подложен бетон клас В12.5 за РБ        м3 1,5

2 Бетон клас В15 за единични фундаменти        м3 7

3 Бетон клас В20 за Рандбалки        м3 7

4 Бетон клас В20 за настилка на  Кота 0.00        м3 45

Армировъчни работи

1 За Рандбалки        кг 550

2 За настилка на Кота 0.00        кг 2000

Профилна стомана

1 Стоманени елементи с квадратно напречно сечение 100.100.3мм        кг 750

2 Стоманени елементи с квадратно напречно сечение 50.50.3мм        м2 1750

3 Готови (инвентарни) стоманени стълбове Ø(60÷180).5мм с височина 8.0м с анкерна група 4М20        бр 4

4 Други (планки, опорни плочи, ребра и др.)        кг 75

Изготвил: арх. Младен Иванов 


