ОФЕРТА
Клиент – Иван Иванов Иванов
Адрес – София, ул. Неизвестна №12
Услуга – СМР Вътрешни ремонти
Гипсокартон тавани с вкл. вата

Услуга/дейност

Мярка
м²

Шпакловъчни работи - до финна (стени и тавани)

м²

Бояджийски работи - Интериорно боядисване*

м²

Полагане на саморазливна замазка

м²

Монтаж на подови плочи (коридор и кухня)
Монтаж на фабричен цокъл (коридор)

м²
лм

К-во
50
210
210
62
13
10

Монтаж на рязан цокъл (кухня)

лм

5

Монтаж на стенни плочи (кухня)

м²

Монтаж на подова настилка - ламинат
Монтаж на подови первази

м²
лм

Монтаж на преходна лайсна

лм

Монтаж корнизи

лм

10
49
45
9
10
1
1
1
23
1
1

Подмяна на ВиК - санитарно помещение
Изравнителни замазки и шпакловки
Монтаж на подов сифон
Монтаж на плочи - под и стени
Монтаж на санитарно оборудване
Почистване, извозване и непредвидени разходи

бр.
бр.
бр.
бр.
общо
бр.

Eд. цена с ДДС
30,00 лв.
18,00 лв.
9,60 лв.
16,80 лв.
60,00 лв.
12,00 лв.
12,00 лв.
60,00 лв.
8,40 лв.
4,80 лв.
24,00 лв.
12,00 лв.
480,00 лв.
360,00 лв.
60,00 лв.
60,00 лв.
300,00 лв.
720,00 лв.
Общо с ДДС

Сума с ДДС
1 500,00 лв.
3 780,00 лв.
2 016,00 лв.
1 041,60 лв.
780,00 лв.
120,00 лв.
60,00 лв.
600,00 лв.
411,60 лв.
216,00 лв.
216,00 лв.
120,00 лв.
480,00 лв.
360,00 лв.
60,00 лв.
1 380,00 лв.
300,00 лв.
720,00 лв.
14 161,20 лв.

Важно!
 В цената са включени всички машини, инструменти и пособия необходими за изпълнение на
услугата, труд и следните материали – лепилен разтвор за плочи, фуга, шпакловъчна смес,
интериорна боя и тониране (*за наситени цветове е възможно оскъпяване), замазка и крепежи.
 Цената не включва плочи, ламинат, подложка и первази, санитарно оборудване, преходни лайсни,
корнизи и осв. тела.
 Цената е с включен ДДС. Необходимо е авансово плащане в размер на 60%. Необходимо е
извършване на междинни плащания. Начин на плащане – банково път
 Примерната оферта е за жилище около 80 м²

Последвайте ни във facebook
www.pravimgo.bg

