
Валидна от 1.1.2017

Термокомплект ООД - бул.”Александър Стамболийски” № 87, ет.1, 1303, София, България / тел.: +359 2 930 40 55; +359 2 930 40 66

N ДЕЙНОСТ цена, в лева с ДДС

І Монтажни дейности

1.1. Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"
Доставка на радиаторен вентил 1/2", ''SIEMENS'' 15.00

Монтаж на радиаторен вентил 1/2" 8.00

Посещение 9.96
Обща цена за индивидуално посещение 32.96

1.2. Доставка и монтаж на радиаторен вентил 3/4"
Доставка на радиаторен вентил 3/4", ''SIEMENS'' 24.00

Монтаж на радиаторен вентил 3/4" 10.00

Посещение 9.96
Обща цена при монтаж на цялата сграда 43.96

Забележка: Посещението се таксува само за първия вентил

1.3 Смяна на отоплително тяло /демонтаж и монтаж/-доставка на клиента 54.00

1.4. Доставка и монтаж на отоплително тяло /радиатор, лира/

Цена за доставка, по договаряне, в зависимост от вида на отоплителното 

тяло -

Монтаж на отоплително тяло 54.00

1.5. Доставка и монтаж на термостатна глава

Доставка на термостатна глава, ''SIEMENS'' 15.00

Монтаж на термостатна глава, ''SIEMENS'' 2.00

Посещение 9.96
Обща цена за индивидуално посещение 26.96

1.6. Оглед и отстраняване на дефекти по отоплителна инсталация

Цена за оглед и оценка 36.00
Цена за монтажни дейности:

1.6.1 Монтаж на метални тръби

метална тръба 1/2" /цена на л.м. демонтаж, и монтаж, включително цената на тръбата/ 7.68

метална тръба 3/4" /цена на л.м. демонтаж, и монтаж, включително цената на тръбата/ 10.98

метална тръба 1" /цена на л.м. демонтаж, и монтаж, включително цената на тръбата/ 13.51

метална тръба 11/4" /цена на л.м. демонтаж, и монтаж, включително цената на тръбата/ 16.80

метална тръба 11/2" /цена на л.м. демонтаж, и монтаж, включително цената на тръбата/ 21.00

метална тръба 2" /цена на л.м. демонтаж, и монтаж, включително цената на тръбата/ 30.00

1.6.2.Монтаж на ППР тръби за Рн16

Ф20 /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/ 10.31

Ф25 /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/ 13.44

Ф32 /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/ 17.40

Ф40 /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/ 22.31

Ф50/цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/ 29.88

1.6.3.Монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка

Ф16х2  /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/ 12.24

Ф20х2.5 /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/ 16.32

1.6.4.Профилактика на термостатична глава 5.00

1.6.5.Профилактика на радиаторен вентил 12.00

ЦЕНОВА ЛИСТА  



2.1.

Доставка и монтаж на индивидуален електронен 

разпределител
Доставка на разпределител тип WHE 501-D29, доставка на ''SIEMENS'' 26.00

Монтаж на разпределител 2.00

Посещение 9.96
Обща цена за монтаж на 1 бр. Уред 28.00

Обща цена за индивидуално посещение в работно време 37.96

2.1.

Доставка и монтаж на дистанционен индивидуален 

електронен разпределител
Доставка на разпределител тип WHE 551-D29, доставка на ''SIEMENS'' 36.60

Монтаж на разпределител 2.00

Посещение 9.96

Обща цена за индивидуално посещение в работно време 48.56

Доставка и монтаж на топломер турбинков, без сменяема 

батерия, WFM502-E000H0
3.1. Доставка на турбинков топломер 0,6м3/ч; 1,5м3/ч, ''SIEMENS'' 236,00

Монтаж на турбинков топломер 0,6м3/ч; 1,5м3/ч, ''SIEMENS'' 24.00

Монтаж на допълнителен спирателен кран и присъединителни части 

/когато е необходимо/ 30,00

Посещение 9.96

Обща цена за индивидуално посещение в работно време 269.96 до 299.96

Доставка и монтаж на топломер ултразвуков, със 

сменяема батерия, WSM515-0E
3.2. Доставка на ултразвуков топломер 0,6м3/ч; 1,5м3/ч, ''SIEMENS'' 285.24

Монтаж на ултразвуков топломер 0,6м3/ч; 1,5м3/ч, ''SIEMENS'' 24.00

Монтаж на допълнителен спирателен кран и присъединителни части 

/когато е необходимо/ 30,00

Посещение 9.96

Обща цена за индивидуално посещение в работно време 319,20 до 349,20

Доставка и монтаж на топломер турбинков, без сменяема 

батерия, за дистанционен отчет WFM552-E000H0

3.3.

Доставка на WalkBy турбинков топломер 0,6м3/ч; 1,5м3/ч, ''SIEMENS'' 

WFM552-E000H0 /с модул за дистанционен отчет/ 321.36

Монтаж на турбинков топломер 0,6м3/ч; 1,5м3/ч, ''SIEMENS'' 24.00

Монтаж на допълнителен спирателен кран и присъединителни части 

/когато е необходимо/ 30.00

Посещение 9.96

Обща цена за индивидуално посещение в работно време 355.32 до 385.32

3.4

Доставка на радиомодул модул за топломер WFM502-E000H0 

- WFZ566.OK /дава възможност за дистанционен отчет 

след вграждане/ 136.00

Посещение 9.96

3.5

Доставка на водомер за топла/студена вода, Qn = 1,5 m³/h, дължина 

110 mm, присъединяване 1/2", подходящ за монтаж на радио модул 33.80

Монтаж на водомер 10.00

Посещение 9.96

Обща цена за индивидуално посещение в работно време 51.80

3.6

Доставка на водомер за топла/студена вода, Qn = 2,5 m³/h, дължина 

130 mm, присъединяване 3/4", подходящ за монтаж на радио модул 43.60

Монтаж на водомер 10.00



Посещение 9.96

Обща цена за индивидуално посещение в работно време 61.60

3.7

Доставка и монтаж на радио модул за водомер за дистанционен отчет 

Walk By тип WFZ166.MO 61.20

ІІ Други услуги

4.1. Допълнителен отчет на уред /електронен разпределител и водомер/ 3.00

4.2. Допълнителен отчет на топломер 6.00

4.3. Издаване на дубликат на обща изравнителна сметка 12.00

4.4. Издаване на дубликат на индивидуална изравнителна сметка 2.40

4.5. Индивидуално посещение извън обявените дни за отчет за сградата 9.96

4.6.

Индивидуално посещение извън обявените дни за отчет за сградата, във 

фиксиран ден и час от клиента /от 0800 до 2000/ 18.00

4.7.1.Пломбиране на разпределител 2.40

4.7.2.Пломбиране на топломер 6.00

4.8. Корекция на дялово разпределение след изтичане на срока за рекламация

4.8.1.До 10 апартамента присъединени към една абонатна станция 20.00

4.8.2.До 30 апартамента присъединени към една абонатна станция 30.00

4.8.3.До 45 апартамента присъединени към една абонатна станция 40.00

4.8.4.Над 45 апартамента присъединени към една абонатна станция 50.00

4.9.1.Ежемесечен отчет и актуализация на прогнозните дялове /цена на уред/ 1.20

4.9.2.

Ежемесечен отчет и актуализация на прогнозните дялове за топломерни 

сгради /цена на имот/ - Топломери 3.60

4.10.

Ежемесечен самоотчет /услугата пощенска кутия/ и актуализация на 

прогнозните дялове /цената е за имот на сезон/ 6.00

4.11.

Ежемесечен самоотчет /данните се изпращат по електронен път/ и 

актуализация на прогнозните дялове /цената е за сграда на сезон/ 50.00

4.12. Разпределение на топлинна енергия от топла проба /цена на имот/ 9.00

4.13.

Разделяне на изравнителна сметка по периоди, след извършен отчет 

/протокол/ 10.00

4.14. Пломбиране на втори спирателен кран на отоплително тяло 2.40

4.15.

Проверка на състоянието на отоплителните тела - по искане на етажна 

собственост - в работно време 1.80 /на партида/

4.16.

Проверка на състоянието на отоплителните тела - по искане на етажна 

собственост - извън работно време 3.60 /на партида/

4.17.

Ежемесечен отчет при използване на прибори Walk By /цена на имот за 

месец/ 1,80

4.18.

Ежемесечен отчет при използване на прибори с радиосигнал за 

дистанционно отчитане за система AMR /цена на имот за месец/ 1,20

                                                                                       ОДОБРИЛ:     инж. Кр. Христов

Термокомплект ООД - бул.”Александър Стамболийски” № 87, ет.1, 1303, София, България


