MINTA földszintes
FIZETÉSI ÜTEMTERV
Az építési szerződés II/3. számú melléklete
I. Ütemrész:
Földmunkák és teljes vasalt sávalap elkészülte.
bruttó: 4.000.000 Ft azaz négymillió forint
II. Ütemrész:
Beton zsalukő lábazat, földfeltöltés, gépészeti alapszerelés elkészülte.
bruttó: 1.800.000 Ft azaz egymillió-nyolcszázezer forint
III. Ütemrész:
Síkbeton lemez vasalásának és lehúzásának elkészülte.
bruttó: 2.200.000 Ft azaz kétmillió-kétszázezer forint
IV. Ütemrész:
Főfalak és tartófalak falazásának elkészülte.(áthidalók és koszorú nélkül)
bruttó: 5.600.000 Ft azaz ötmillió-hatszázezer forint

V. Ütemrész:
Áthidalók és a födémkoszorú vasalásának és betonozásának elkészülte.
bruttó: 1.200.000 Ft azaz egymillió-kétszázezer forint
VI. Ütemrész:
Tetőszerkezet megépítésének (vázszerkezet) elkészülte.
bruttó: 4.200.000 Ft, azaz négymillió-kétszázezer forint
VII. Ütemrész:
Tetőszerkezet fedése (cserepezés), bádogozási munkák elkészülte.
bruttó:4.200.000 Ft azaz négymillió-kétszázezer forint
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VIII. Ütemrész:
Válaszfalak valamint szerelő beton vízszigetelésének elkészülte.
bruttó: 2.200.000 Ft azaz kétmillió-kétszázezerforint
IX. Ütemrész:
Gépészeti padlófűtés csövezése és villamos alapszerelés (villanyvezeték nélkül)elkészülte.
bruttó: 3.000.000 Ft azaz hárommillió forint
X. Ütemrész:
Aljzatbetonozás elkészülte.
bruttó: 2.200.000 Ft azaz kétmillió-kétszázezer forint
XI. Ütemterv:
Külső nyílászárók beépítésének elkészülte.
bruttó: 4.200.000 Ft azaz négymillió-kétszázezer forint
XII. Ütemrész:
Függesztett fémváz mennyezet és annak gipszkartonozásának elkészülte.( szigetelés nélkül )
bruttó: 3.000.000 Ft azaz hárommillió forint

XIII. Ütemrész:
Belső oldalfalak gipszkartonozásának elkészülte.
bruttó: 2.800.000 Ft azaz kétmillió-nyolcszázezer forint
XIV. Ütemrész :
Belső alap glettelés, kávázás és él védőzés elkészülte.
bruttó: 2.600.000 Ft azaz kétmillió-hatszázezer forint
XV. Ütemrész:
Külső homlokzat alapozásának , hálózásának és glettelésének elkészülte.
bruttó: 2.400.000 Ft azaz kétmillió-négyszázezer forint
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XVI. Ütemrész:
Külső párkányok, külső homlokzat színezésének elkészülte.
bruttó: 2.000.000Ft azaz kétmillió forint

XVII. Ütemrész:
Belső hideg- meleg burkolatok burkolásának,és a beltéri ajtók beépítésének elkészülte.
bruttó: 1.900.000 Ft azaz egymillió-kilencszázezer forint

XVIII. Ütemrész:
Belső festés, villany-gépészeti szerelvényezés, valamint takarítás elkészülte.
bruttó: 1.796.000 Ft azaz egymillió-hétszázkilencvenhatezer forint

Teljes kivitelezési összeg: bruttó XXXX .000 Ft
azaz XXXXXX ezer forint
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