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ПОНУДА
Va{ Eko Dom Upravitel e firma ~ija{to dejnost e upravuvawe i odr`uvawe
objekti so odobrena licenca br.0801-10/3 izdadena od strana na Regulatornata komisija za
domuvawe.Ситезградикоиштоќесклучатдоговорсонашатафирмадо31.03.2022година,
ќејадобијатнашатапромотивнацена.Понудата вклучува:

1. Administrativno upravuvawe
-

Подмирување на сите обврски во целост кон трети лица,
Иzgotvuvawe godi{en plan i izve{taj za odr`uvawe na stanbenata zgrada kako i
negovo sproveduvawe
Припрема i distribucija nа фактури и водење евиденција за наплата преку
современ компјутерски систем
Рedovno ispra}awe opomeni pred tu`ba, kako i уtu`uvawe na neredovnite pla}a~i
иzastapuvaње на sopstvenicite na posebni delovi pred upravnite organi.Пravnite
soveti od strana na Upravitelot kon sopstvenicite na objektot se besplatni.

2. Tekovno odr`uvawe(ХаусмајсториХигиена)
-

-

-

Va{ Eko Dom-Upravitel vo celostse gri`i зa станбениот објект и
редовнотоvr{ewe na сите popravki od pomal obem(менување сијалици, степенични
автомати, мали електрични приклучоци и слично).
Работната рака на нашите хаусмајстори не се наплаќа доколку ја изберете таа услуга
од пакетот услуги.
За интервенциите од поголем обем (поправка на кров, молерисување, поставување
на влезни врати, проблеми со водоводни мрежи и слично) обезбедуваме понуди од
фирми или мајстори со долгогодишно искуство, со кои соработуваме.
При преземање на нов објект од наша страна се врши генерално чистење на објектот
а понатаму хигиената во стамбениот објект се одржува два пати неделно( еднаш
суво, еднаш суво и влажно чистење).

ЦЕНОВНИКНАУСЛУГИ ПО СТАНБЕНА ЕДИНИЦА
Пакет бр. 1 – Администрација, хигиена и хаусмајсторски услуги – вкупен износ
од330,00 ден. со вклучен ДДВ.
Пакет бр. 2 – Администрација и хигиена – вкупен износ од 280,00 ден. со
вклучен ДДВ.
Пакет бр. 3 – Администрација и хаусмајсторски услуги – вкупен износ 230,00
ден. со вклучен ДДВ.
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