
ТОАЛЕТНА ДЯСНО-ЖЕНСКА

Наименование на работите
колич. ед.цена ОБЩО:

1 Демонтаж врата, вкл. каса бр. 5.00 40.00 лв. 200.00 лв.
2 Демонтаж осветително тяло бр. 4.00 4.00 лв. 16.00 лв.
3 Демонтаж на ел. ключ бр. 3.00 0.50 лв. 1.50 лв.
4 Демонтаж батерия бр. 2.00 5.00 лв. 10.00 лв.
5 Демонтаж мивка бр. 2.00 10.00 лв. 20.00 лв.
6 Демонтаж на тоалетна чиния и казанче бр. 3.00 20.00 лв. 60.00 лв.
7 Демонтаж на подова теракота 0.00 15.00 лв. 0.00 лв.
8 Демонтаж на подов сифон бр. 3.00 15.00 лв. 45.00 лв.
9 Демонтаж на частично фаянс 35.00 15.00 лв. 525.00 лв.

10 Демонтаж на водопроводни тръби м' 20.00 5.00 лв. 100.00 лв.
11 Демонтаж на канализационни тръби м' 10.00 5.00 лв. 50.00 лв.
12 Улеи до 10 /10 см в тухлена зидария м' 15.00 2.00 лв. 30.00 лв.
13 Пробиване отвори в бетон до 15/15/30 см бр. 4.00 20.00 лв. 80.00 лв.
14 Доставка и монтаж на тръби ППР до Ф20 м' 20.00 20.00 лв. 400.00 лв.
15 ПВЦ тръби с фасонни части ф 50 м' 12.00 15.00 лв. 180.00 лв.
16 ПВЦ тръби е фасонни части ф 110 м' 5.00 20.00 лв. 100.00 лв.

17 бр. 3.00 40.00 лв. 120.00 лв.

18 м' 9.00 25.00 лв. 225.00 лв.

19 Грундиране с грунд по подове-бетонконтакт 15.80 1.00 лв. 15.80 лв.

20 Полагане на замазка за наклон 0.00 25.00 лв. 0.00 лв.

21 15.80 35.00 лв. 553.00 лв.

22 Грундиране с грунд по стени-бетонконтакт 61.00 1.00 лв. 61.00 лв.

23 Хастар от вароциментова мазилка 35.00 15.00 лв. 525.00 лв.

24 м 31.20 15.00 лв. 468.00 лв.

25 Фаянс облицовка с лепило по стени при ремонти 61.00 40.00 лв. 2,440.00 лв.

26 м' 50.80 5.00 лв. 254.00 лв.

27 Грундиране на стари стени с латексов грунд 30.14 1.00 лв. 30.14 лв.

28 30.14 8.00 лв. 241.12 лв.

29 Окачен таван от влагоустойчив гипсокартон 15.80 20.00 лв. 316.00 лв.

30 Боядисване с латекс двукратно при ремонти 48.00 5.00 лв. 240.00 лв.
31 Полагане на ръбоохранители м' 6.00 2.00 лв. 12.00 лв.
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32 бр. 4.00 220.00 лв. 880.00 лв.

34 Доставка и монтаж на врата 90/200 бр. 1.00 220.00 лв. 220.00 лв.
35 Доставка и монтаж на моноблок бр. 3.00 150.00 лв. 450.00 лв.
36 Доставка и монтаж на тоалетна мивка бр. 3.00 60.00 лв. 180.00 лв.
37 Доставка и монтаж на мивка за чистачки бр. 0.00 100.00 лв. 0.00 лв.
38 Доставка и монтаж на смесителна батерия бр. 3.00 50.00 лв. 150.00 лв.
39 Доставка и монтаж на осв. тяло ЛОТ 2x18 бр. 4.00 20.00 лв. 80.00 лв.
40 Доставка и монтаж ключове бр. 2.00 8.00 лв. 16.00 лв.
41 Доставка и монтаж сензор за осветление бр. 2.00 35.00 лв. 70.00 лв.
42 Доставка и монтаж на огледало бр. 3.00 15.00 лв. 45.00 лв.
43 Изпробване хор.канализ. до ф150 в сгради м' 12.00 0.00 лв.
44 Изпробване плътността на тръбопроводи м 20.00 0.00 лв.
45 Демонтаж и монтаж на чугунен радиатор бр. 1.00 80.00 лв. 80.00 лв.

46 бр. 1.00 0.00 лв.

47 Блажна боя по радиатори и тръби бр. 1.00 30.00 лв. 30.00 лв.
48 Пробиване отвори в бет.зидове доЗО/30/40 бр. 0.00 0.00 лв.
49 Преходни лайсни за ниво бр. 3.00 10.00 лв. 30.00 лв.
50 Решетки за ревизия бр. 0.00 15.00 лв. 0.00 лв.
51 Защитно покриване при боядисване 17.26 3.00 лв. 51.78 лв.
52 Събиране тухл.отпадъци в чували по 25 кг бр. 300.00 0.80 лв. 240.00 лв.

53 бр. 300.00 1.00 лв. 300.00 лв.

54 Изхвърляне на строителни отпадъци 2.50 45.00 лв. 112.50 лв.

ВСИЧКО: 10,253.84 лв.

ДДС: 2,050.77 лв.

ВСИЧКО С ДДС: 12,304.61 лв.

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.

Изготвил :
             /инж.Иван Връбчев/

Доставка и монтаж на Врати тоалетни кабини 
70/200

Изпробване водно отопление за откриване 
повреда на инсталация до 50 отоплит.тела - 
пълнене / празнене

м2

Пренасяне на чували с тухлени отпадъци на 30 м 
или сваляне по стълби на 1 етаж

м3

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