
           

О Ф Е Р Т А  План Перфектен за 9 етажа                         
 
 

№ Основни услуги с включени материали Количество Ед.цена Общо 
1 Цялостно опаковане на врати, прозорци, подови 

настилки, ел. ключове, лампи и друго, с включени 
материали (хартиено тиксо, дебел и тънък найлон). 

9 етажа 75.00 лв. 675.00 лв. 

2 Ръчно и машинно сваляне на постна боя (винервайс) от 
тавани на всички етажи с включени консумативи. 

135.00 м² 5.00 лв. 675.00 лв. 

3 Обрушване на нездрава мазилка и запълване на 
обрушените участъци с включено гипсово лепило до 
10% от общата площ и частично полагане на мрежа, 
където е необходимо. 

49.50 м² 20.00 лв. 990.00 лв. 

4 Грундиране на тавани и стени с включен контактен 
грунд на „JUB”. 

495.00 м² 2.00 лв. 990.00 лв. 

5 Монтаж и шпакловка на алуминиеви ръбохранители. 90.00 л.м 5.00 лв. 450.00 лв. 
6 Ръчно или машинно полагане на цялостна гипсова 

шпакловка на тавани и стени с материали на „Rigips”  
495.00 м² 8.00 лв. 3,960.00 лв. 

7 Машинно и ръчно шлайфане на шпакловка с включени 
консумативи. 

495.00 м² 4.00 лв. 1,980.00 лв. 

8 Грундиране на стени и тавани преди боядисване с 
включен грунд „Акрил емулсия“ на „JUB” 

495.00 м² 2.00 лв. 990.00 лв. 

9 Машинно боядисване на тавани до завършен вид с 
включена боя „Jupol Classic” на „JUB” (цвят №..........)  

135.00 м² 6.00 лв. 810.00 лв. 

10 Машинно боядисване на стени до завършен вид с 
включена боя „Jupol Classic"на „JUB” (цвят №...........)  

360.00 м² 6.00 лв. 2,160.00 лв. 

11 Доставка, наем, монтаж / демонтаж на скеле за срока 
на изпълнение (за последен етаж). Забележка: 
Заплаща се допълнително 250,00 лв в случай, че е 
необходимо. 

Общо 0.00 лв. 0.00 лв. 

12 Почистване и извозване на отпадъците след 
приключване. 

1.00 200.00 лв. 200.00 лв. 

  Общо труд и материали: 13,880.00 лв. 
  /-5%/ Търговска отстъпка: -694.00 лв. 
  Посочените цени са без включен ДДС                      Общо с включена отстъпка: 13,186.00 лв. 

Срок на изпълнение:  18-20 дни                          Гаранция по договор: 36 месеца 
 
*Търговската отстъпка е валидна при сключване на договор до 45 дни от датата на офертата. 
 
 
Начин на 
плащане: 

1,336.00 лв 
при подписване на договор 

7,100.00 лв 
в деня на започване 

4,750.00 лв 
след приключване на ремонта 
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