
 
 

О Ф Е Р Т А  План Икономичен за 4 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 опаковъчни 

материали 

4 етажа 70,00 лв 280,00 лв 

2 Обрушване на нездрава мазилка и запълване на обрушените 

участъци с включено гипсово лепило до 3% от общата площ 

и частично полагане на мрежа, където е необходимо 

7,20 м² 19,00 лв 136,80 лв 

3 Частична шпакловка (поправки) по тавани и стени над 

цокъл с включени шпакловъчни материали на „Rigips” до 

20% 

28,80 м² 14,25 лв 410,40 лв 

4 Частична шпакловка (поправки) по цокъл с включени 

шпакловъчни материали на „Rigips” - до 20% 

19,20 м² 14,25 лв 273,60 лв 

5 Грундиране на стени и тавани преди боядисване с включен 

грунд „Акрил емулсия“ на „JUB” 

240,00 м² 2,00 лв 480,00 лв 

6 Машинно боядисване на тавани и стени над цокъл до 

завършен вид с включен латекс „Jupol Classic” на „JUB” 

(цвят №.................. )  

144,00 м² 6,00 лв 864,00 лв 

7 Машинно боядисване на цокъл до завършен вид с включена 

миеща се боя „Jupol Semi mat“ (цвят №.................... ) 

96,00 м² 8,00 лв 768,00 лв 

8 Доставка, наем, монтаж / демонтаж на скеле за срока на 

изпълнение. Забележка: Заплаща се допълнително 175,00 

лв в случай, че е необходимо. 

Общо 0,00 лв 0,00 лв 

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

Общо труд и материали без ДДС: 3212,80 лв 

*-15% Търговска отстъпка:  -481,92 лв 

Общо с включена отстъпка без ДДС:  2730,99 лв 

Срок на изпълнение: 6-8 дни                     
                     
*Търговската отстъпка е валидна 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. 

 

Начин на 

плащане 1: 

280,99 лв 

при подписване на договор 

1500,00 лв 

в деня на започване 

950,00 лв 

след приключване на ремонта 

 

Начин на 

плащане 2: 

280,99 лв 

при подписване на договор 

1850,00 лв 

в деня на започване 

12 вноски х 50,00 лв 

след приключване на ремонта 

 

 

 

 

 

 

 


