
Адрес на обекта: гр.София, ж.к. ………….., бл……, вх…..     На вниманието на:  г-н/жа ............................

     О Ф Е Р Т А №1       План Индивидуален 400 + Абонамент
Основни услуги с включени материали Количество Ед. цена Общо
Цялостно опаковане на врати, прозорци, подови настилки, ел. 
ключове, лампи и друго, с включени опаковъчни материали

Всички
етажи

204,00 лв 204,00 лв

Частична шпакловка (поправки) по тавани и стени с включени 
шпакловъчни материали на „Rigips” – до 20%

80,00 м² 8,00 лв 640,00 лв

Грундиране на стени и тавани преди боядисване с включен 
грунд-боя на „Оргахим“ или „JUB”

400,00 м² 0,90 лв 360,00 лв

Машинно боядисване на стени и тавани до завършен вид с 
включен латекс „Jupol Classic” на „JUB” (цвят №..БЯЛ..-за 
тавани и №...............- за стени ) 

400,00 м² 4,90 лв 1960,00 лв

Почистване и извозване на отпадъците след приключване Включено 0,00 лв 0,00 лв
Общо труд и материали без ДДС: 3164,00 лв

*Търговска отстъпка (при сключване на договор за абонамент):  - 981,00 лв
Общо без ДДС: 2183,00 лв

Срок на изпълнение: 5-6 дни   Офертата е валидна от 01 Януари 2018 г.  

Начин на 
плащане:

183,00 лв
при подписване на

договор

1200,00 лв
в деня на
започване

800,00 лв
при приключване

на ремонта

69,00 лв на месец**
след  ремонта

*Търговската отстъпка важи при сключване на договор за абонаментно боядисване на всеки 36 месеца

**Месечна абонаментна такса за извършване на услуги с включени материали на всеки 36 месеца,
    посочени в Оферта №2A План Индивидуален 400 + Абонамент (вижте страница 2)

Дата: 01.09.2017 г.                       Утвърдил: ..................................               Изготвил: ..................................    
                                                                      /................................../                                 /.............................../

__________________________________________________________________________________________________
_

___________________________________________________________________________________________________



Адрес на обекта: гр.София, ж.к. ………….., бл……, вх…..     На вниманието на:  г-н/жа ............................

     О Ф Е Р Т А №2А    План Индивидуален 400 + Абонамент   

Офертата е валидна при сключване на договор за абонаментно боядисване на всеки 36 месеца

СРОК НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

4-5 дни на всеки 36 месеца от датата на извършване на първия ремонт по оферта 
по План Индивидуален 400 + Абонамент

АБОНАМЕНТНА 
МЕСЕЧНА 
ТАКСА БЕЗ ДДС:

69,00 лв

Дата: 01.09.2017 г.                       Утвърдил: ..................................               Изготвил: ..................................    
                                                                      /................................../                               /................................../

__________________________________________________________________________________________________
_

___________________________________________________________________________________________________

Абонаментни услуги с включени материали Количество Ед. цена Общо
Цялостно опаковане на врати, прозорци, подови настилки, ел. 
ключове, лампи и друго, с включени опаковъчни материали

Всички
етажи

204,00 лв
0,00 лв

0,00 лв

Частична шпакловка (поправки) по тавани и стени с включени 
шпакловъчни материали на „Rigips” – до 10% 

40,00 м² 8,00 лв
0,00 лв

0,00 лв

Грундиране на стени и тавани преди боядисване с включен 
грунд-боя на „Оргахим“ или „JUB”

400,00 м² 0,90 лв
0,00 лв

0,00 лв

Машинно боядисване на стени и тавани до завършен вид с 
включен латекс „Jupol Classic” на „JUB” (цвят №..БЯЛ..-за 
тавани и №...............- за стени ) 

250,00 м²
+

150,00 м²

4,90 лв
0,00 лв
2,50 лв
0,00 лв

0,00 лв

Почистване и извозване на отпадъците след приключване Включено 0,00 лв 0,00 лв

Общо труд и материали без ДДС: 0,00 лв
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