
 
           

 О Ф Е Р Т А  Допълнителни услуги за 9 етажа                         
 

 Допълнителни услуги по избор Количество Ед.цена* Общо 

1 Боядисване на асансьорни врати (двустранно и между 

етажите) с включен алкидна боя на „Мегахим” (цвят №....) 

9 броя 71,25 лв 641,25 лв 

2 Боядисване на нисък цокъл и чела отстрани на стълби на 

всички етажи с включен черен емайллак на „Мегахим”  

9 етажа 65,00 лв 585,00 лв 

3 Боядисване на чела на стъпала на всички етажи с включен 

черен емайллак на „Мегахим”  

9 етажа 35,00 лв 315,00 лв 

4 Лакиране на дървена част на парапет с включен лак „Леко 

Палисандър“ и боядисване на метална част с включен 

черен емайллак „Декоратор“ на „Мегахим“ 

9 етажа 55,00 лв 495,00 лв 

5 Едностранно боядисване на ел.табло с включена алкидна 

боя на „Оргахим“ или „Мегахим“ (цвят №..................) 

1 брой 35,00 лв 35,00 лв 

6 Боядисване (едностранно) на врата към мазета с включена 

алкидна боя на „Мегахим“ (цвят №..................) 

1 брой 40,00 лв 40,00 лв 

7 Боядисване (едностранно) на врата към тавани с включена 

алкидна боя на „Мегахим“ (цвят №..................) 

1 брой 40,00 лв 40,00 лв 

8 Боядисване (едностранно) на общи врати на междинни 

етажи с цвета и боята за стените или с алкидна боя на 

„Мегахим“ (цвят №.............) 

 4 броя 30,00 лв 120,00 лв 

9 Боядисване на метални стълби и капандури на последен 

етаж с включена алкидна боя на „Мегахим“ (цвят №........) 

Общо 100,00 лв 100,00 лв 

10 Двустранно грундиране и боядисване на входна метална 

врата с включен антикорозионен грунд и алкидна боя на 

“Оргахим” или „Мегахим“ (цвят №..................) 

1 брой 175,00 лв 175,00 лв 

11 Изработка и монтаж на куфар (кутия) от гипсокартон с 

размери до 110 см на 60 см с включени материали и PVC 

евизионн вратички с размери 30см/40см (по 1 брой на 

куфар) 

9 броя 90,00 лв 810,00 лв 

12 PVC кабелен канал LHD с размери до 40 мм x 20 мм и 

монтаж с включени крепежни елементи. Забележка: 

Точното количество ще се уточни допълнително 

0,00 л.м 9,00 лв 0,00 лв 

13 PVC капачки за разклонителни кутии (правоъгълни) и 

монтаж. Забележка: Точното количество ще се уточни 

допълнително 

0 броя 5,00 лв 0,00 лв 

14 Обръщане (оформяне) на прозорци след смяна на дограма 

с включени шпакловъчни материали и/или гипсокартон и 

алуминиеви ръбохранители.  

8 броя  75,00 лв 600,00 лв 

15 Възстановяване и оформяне на нисък цокъл с материали  0,00 л.м 20,00 лв 0,00 лв 

  *Посочените цени за допълнителните услуги са без ДДС и важат само в комбинация с основна оферта  

  

 *-15% търговската отстъпка от цените, при сключване на договор за изпълнение през месеците 

Ноември, Декември, Януари, Февруари, Март или Април. Дати за изпълнение се фиксират при 

подписване на договор и по график на дружеството. 

 


