О Ф Е Р Т А за гипсова, фина шпакловка и боядисване над 300 кв.м
Услуги и материали
Количество
Цялостно опаковане и преопаковане на врати, прозорци и
Общо
подови настилки с включени - хартиено тиксо, дебел и
тънък найлон.

Ед. цена
300,00 лв

Общо лева
300,00 лв

Обезпрашаване и грундиране на основата с включен
контактен грунд на „Thrakon“ (преди полагане на цялостна
шпакловка)

300,00 м²

2,60 лв

780,00 лв

Ръчно полагане на 2 ръце гипсова шпакловка на стени и
тавани с включени материали на “Кнауф” или „Rigips“
Забележка: За полагане на стъклофибърна мрежа се
заплаща допълнително 1,90 лв на кв.м

300,00 м²

6,10 лв

1830,00 лв

Ръчно полагане на 2 ръце фина шпакловка на стени и тавани
с включени материали на “Кнауф” или „USG“
Забележка: За полагане на 3-та ръка шпакловка се заплаща
допълнително 2,75 лв на кв.м

300,00 м²

5,50 лв

1650,00 лв

Ръчно и машинно шлайфане на шпакловката с включени
консумативи и шкурки. Обезпрашаване.

300,00 м²

2,75 лв

825,00 лв

Машинно грундиране на стени и тавани с включен грунд
„Акрил емулсия“ на „JUB“

300,00 м²

1,90 лв

570,00 лв

Машинно боядисване (двуцветно) до завършен вид с
включена боя „Jupol Gold” на „JUB”
(цвят № БЯЛ – за тавани и №............ – за стени)

300,00 м²

5,65 лв

1695,00 лв

1

Включено

0,00 лв

Разопаковане, почистване и извозване след приключване

Срок на изпълнение: 15-18 дни

Общо труд и материали:
7650,00 лв
*-10% Търговска отстъпка:
- 765,00 лв
Общо с включена отстъпка:
6885,00 лв
Посочените цени са без включен ДДС

*Търговската отстъпка е валидна при сключване на договор до 18.12.2020 г за изпълнение в периода
между Април 2021 г. и Октомври 2021 г. Дати за изпълнение се фиксират при подписване на договор и по
график на дружеството.
Начин на
плащане:

1385,00 лв
при подписване на договор

3400,00 лв
в деня на започване

2100,00 лв
след приключване на ремонта

