
  

 

 

 

 

 Фактура №  

Адрес за монтаж: ............................. Дата на договора: 

 
 

Изпълнител: "ВИАЛ ПАРКЕТ" ЕООД 

Ид. № BG 202879175 

Адрес: гр. София, ул. "Марко Балабанов" №1 

магазин №13, e-mail: vialparketklienti@abv.bg 

МОЛ: Цветан Вецков  

 Възложител: 

Ид № Адрес: 

МОЛ:   

 

 

 

I Материали и СМР   
 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР - ПОРЪЧКА   

ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКЕТ С ВКЛЮЧЕНИ КОНСУМАТИВИ 

№ Доставка на паркет  Бр. вр. Коеф. м2 Ед.цена Сума 

1 
Паркет дъб ........................................- по одобрена мостра,с 

вкл.технолагична фира  
0 0 0 0.00 0.00 

  Стойност паркет: 0.00 

№ МОНТАЖ с включена 5 годишна гаранция съгласно ЗУТ ( EN15 717/2007г.) м2 Ед.цена Сума 

1 

Монтаж на паркет съгл.ЕN 15717/2009г - редене с лепене към основата по избран начин, 

циклене, шлайфане, цялостно фугиране, лакиране/омасляване до завършен вид . 
0 

- 0.00 

2 Материали за монтаж - лепило до 1.75кг/кв.м., лак/масло, смола - за м2  по протокол  0     18.00 лв 0.00 

  Стойност материали и СМР: 0.00 

№ Опции паркет и первази м2/л.м Ед.цена Сума 

1 Доставка на паркет 50 - 100 лв. до входна врата кооперация/адм. адрес 0 - 0.00 

2 Качване и разнасяне на материали изготвя се оферта след оглед – мин. 120.00лв. 0 120.00 лв 0.00 

3 Замяна на турско полиуретаново лепило с италианско полиуретаново лепило  0        5.00 лв 0.00 

4 Почистване на замазка от прах и налепи от предходни СМР  0   2.40 лв. 0.00 

5 Грундиране замазка вкл. грунд     0        4.50 лв 0.00 

6 Преразход на лепило/над 1,75кг./кв.м. съгласно оферта и протокол за оглед - бр./опаковки/ 0      50.00 лв 0.00 

7 Замяна на полиуретанов лак с воден лак     0        5.00 лв 0.00 

8 Байцване в цвят по одобрена мостра вкл. байц        0      15.00 лв 0.00 

9 Доставка и монтаж на фурнировани дъбови первази h=6см. с вкл.консумативи-хол  0      11.00 лв 0.00 

10 Доставка и монтаж на масивни дъб.первази проф.№1 с вкл.консумативи-стаи и коридор 0        7.90 лв 0.00 

11 Оцветяване на фурнировани дъбови первази h=6 и 8 см.с вкл.консумативи /изкл.бяло/     0        3.60 лв 0.00 

12 Доставка и монтаж преходни лайсни с включени консумативи 0      15.00 лв 0.00 

13 Напасване на паркет към друга настилка с/без коркова фуга 0      20.00 лв 0.00 

14 Доставка и монтаж на коркова права фуга с вкл. консумативи   0      20.00 лв 0.00 

 Избран начин на редене на паркет: ............................................... Стойност опции : 0.00 

Стойност на договора: 0.00 

 

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-……….2017г. 
  0.00 

Обща стойност на договора: 0.00 



 

II Начин на плащане: 

Аванс от стойността на договора в размер на.........................................................................при подписването му  

Междинно плащане от стойността на договора в размер на....................................................до 3 работни дни след доставка на паркета в град 

София или 7 /седем/ дни преди доставка на обекта (на по-ранната от двете дати) 

Окончателно плащане в размер на................................................................................................... след залепване на паркета към основата и 

преди циклене и лакиране.  

III Условия за доставки и монтаж по договора: 

Срок за доставка на паркет до гр.София/обект на възложителя ........................... Срок на монтаж на паркет след доставка на обект - до 20 работни 

дни. При неспазване на уговорените дати за монтаж от страна на Възложителя, нова дата се насрочва съгласно графика на Изпълнителя, но 

задължително извън периода 15.06.-15.09. За извършване на СМР през посочения период се договарят допълнително сезонни цени съгласно 

Анекс. Срокът за монтаж е валиден при осигурен ключ от обекта или постоянен представител от 08:00 до 20:00 часа и включва и изчакване /ако е 

необходимо/ преди циклене и лакиране.  

Срок за оглед на обекта 1-7 дни преди доставка. За извършване на оглед преди подписване на договор се заплаща сума в размер на 30/50лв., 

като същата се приспада от първото плащане по договора.   

Цените на материалите и монтажа са в лева с включен 20% ДДС. 

IV Други условия по договора: 

Изпълнява се съгласно общите условия на "ВИАЛ ПАРКЕТ" ЕООД, които възложителят с подписване на договора декларира, че приема 

информация на  www.vialparket.com 

С включена в цената 5 годишна гаранция съгласно ЗУТ, при спазване на условия на експлоатация по гаранционна карта 

Доставка по договор-съгласно транспортна тарифа и не включва качване по етажи, разнасяне по помещения и други дейности  

V Забележки при огледа: съгласно съставен протокол, неразделна част от настоящия договор  

 

Изпълнител: Възложител: 


