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Exma. Srª Drª Natália Paupério

Assunto : OBRA - PARQUE INFANTIL - CAMPO - Escola do Outeiro
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXTERIOR)

Fornecimento e aplicação de placas de borracha reciclável SBR
(1000mx1000m), na cor verde ou vermelha, com 40mm de espessura,
incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos
produtos sobrantes para vazadouro.
Fornecimento e aplicação de rampas de remate de borracha reciclável
SBR (1000mx500m), na cor verde ou vermelha, com 40mm de
espessura, incluindo carga, transporte e descarga de todos os
materiais e dos produtos sobrantes para vazadouro. Oferta dos
Cantos)
Refª - 670-04

P. Unit.

QTD

P. Total

26,50 €

84

2.226,00 €

26,00 €

38

988,00 €

525,00 €

2

1.050,00 €

3.150,00 €

1

3.150,00 €

Refª GE 2425 - Cj DAKAR - Dos 3 aos 13 anos

www.parkeep.pt
Norte: Rua Júlio de Brito, 54, 4150-449 Porto
T 917 221 304 F 224 006 782 E jp.fiuza@parkeep.pt

PAINEL PARKEEP, COM INSCRIÇÕES INCLUÍDAS.

Valor para montagem e instalção dos equipamentos infantis.

280,00 €
400,00 €

1
1

VALOR TOTAL
VALOR TOTAL COM IVA 23%

1

280,00 €
400,00 €
8.094,00 €
9.955,62 €

# Exclusões: Não é responsabilidade da Parkeep:
- Fornecimento de àgua e electricidade para o desenrolar dos n/ trabalhos;
- Local fechado para guardar ferramenta e materias portateis .
- Meios mecânicos para a descarga dos materiais na obra;
- Promover acessibilidade ao nosso equipamento / materiais ao local da obra;
- Não foram considerados quaisquer trabalhos de construção civil;
- O não cumprimento destas condições implica a interrupção dos trabalhos e aplicação de juros de mora:
- Os preços considerados neste orçamento são para execução dos trabalhos de forma contínua, sem qualquer interrupção;
- Todo e qualquer trabalho que não conste neste orçamento.
# Condições gerais:
IVA não incluído nos valores apresentados à tx legal em vigor.
Prazo de entrega após adjudicação - 2 a 3 semanas.
Prazo de intervenção - 5 dias (dependendo das condições climatéricas e do planeamento de obra)
Condições de pagamento - 50% na adjudicação; 50% no final da intervenção
Garantias - Todos os equipamentos têm uma garantia de 2 anos , aplicada aos defeitos de fabrico.
Esta garantia não cobre os estragos provocados pelo mau uso do equipamento.
NÃO SE ACEITAM RETENÇÕES DO VALOR.
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