
ВТОРИ ЕТАЖ СТАЯ НЕНКОВА :

1 кв.м. 77 7,00 лв. 539,00 лв.

2 кв.м. 50 7,00 лв. 350,00 лв.

3 Доставка и монтаж на ръбохранител лин.м. 35 2,50 лв. 87,50 лв.

4 бр. 1 30,00 лв. 30,00 лв.
5 Циклене и лакиране на масивен паркет кв.м. 49 6,50 лв. 318,50 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:

ТРЕТИ ЕТАЖ - Стая за извънкласни дейности

1 кв.м. 77,5 7,00 лв. 542,50 лв.

2 кв.м. 51 7,00 лв. 357,00 лв.

3 Доставка и монтаж на ръбохранител лин.м. 35 2,50 лв. 87,50 лв.

4 бр. 1 30,00 лв. 30,00 лв.

5 Доставка и монтаж на ламиниран паркет 7 мм кв.м. 49 16,00 лв. 784,00 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:

ВТОРИ ЕТАЖ -  СТАЯ ПЕЙЧЕВА:

1 кв.м. 77,5 7,00 лв. 542,50 лв.

2 кв.м. 51 7,00 лв. 357,00 лв.

3 Доставка и монтаж на ръбохранител лин.м. 35 2,50 лв. 87,50 лв.

4 бр. 1 30,00 лв. 30,00 лв.

5 Циклене и лакиране на масивен паркет кв.м. 49 6,50 лв. 318,50 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:

ОФЕРТА                       
за довършителни работи в 163 ОУ                                  

         

Доставка на материали, направа на поправки, 
където е необходимо с гипсова шпакловка, 
шлайфане и боядисване с латекс на стени

Доставка на материали, направа на поправки, 
където е необходимо с гипсова шпакловка, 
шлайфане и боядисване с латекс на тавани

Доставка на материали и боядисване на врата и 
каса с блажна боя

1 325,00 лв.

Доставка на материали, направа на поправки, 
където е необходимо с гипсова шпакловка, 
шлайфане и боядисване с латекс на стени

Доставка на материали, направа на поправки, 
където е необходимо с гипсова шпакловка, 
шлайване и боядисване с латекс на тавани

Доставка на материали и боядисване на врата и 
каса с блажна боя

1 801,00 лв.

Доставка на материали, направа на поправки, 
където е необходимо с гипсова шпакловка, 
шлайфане и боядисване с латекс на стени

Доставка на материали, направа на поправки, 
където е необходимо с гипсова шпакловка, 
шлайване и боядисване с латекс на тавани

Доставка на материали и боядисване на врата и 
каса с блажна боя

1 335,50 лв.



ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ - етаж 1:

1 Изнасяне/ внасяне на мебели и облепване бр. 1 100,00 лв. 100,00 лв.

2 Доставка и полагане на замазка на под кв.м. 22,4 15,00 лв. 336,00 лв.

3 Доставка и полагане на плочки кв.м. 22,4 35,00 лв. 784,00 лв.

4 Доставка и полагане на цокъл лин.м. 18 10,00 лв. 180,00 лв.

6 Боядисване с латекс на стени и таван кв.м. 76 4,00 лв. 304,00 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ СМР:

1 бр. 6 0,00 лв. 0,00 лв.

2 Монтаж на стойка за велосипеди бр. 1 0,00 лв. 0,00 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: 0,00 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОФЕРТАТА БЕЗ ДДС:

20%ДДС:

ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Горепосочените цени включват стойност за труд и доставка на описаните, необходими материали.
Гаранция на изпълнените СМР - 24месеца

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПЛАЩАНИЯТА:
Аванс в размер на 50% при започване на работа и подписване на договор за СМР.
Окончателно плащане - при приключване на работа.

1 704,00 лв.

Доставка на материали, преместване и 
бетониране на 6бр. градинска пейка в двора на 
училището

6 165,50 лв.

1 233,10 лв.

7 398,60 лв.

Видовете работи извън оферираните,  се заплащат на базата на двустранно подписан 
протокол.Количествата са ориентировъчни.
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