
        Dělostřelecká 295

        261 01  PŘÍBRAM I

    Akce:  "vzor cenové nabídky"

výpis materiálu pokrývačský,KM Beta Elegant

střešní folie kont. 75 m2

 st .latě a kontralatě 1200 bm

taška základní 2800 ks

taška půlená 100 ks

taška větrací 40 ks

odvětravací komplet 1 ks

hřebenáč základní 140 ks

hřebenáč koncový 8 ks

hřebenáč rozdělovací Y 3 ks

taška krajová levá 15 ks

taška krajová pravá 15 ks

větrací pás hřebene 18 bm

větrací pás hřebene na naroží á 5bm 6 ks

větrací podokapní á 5bm 15 ks

větrací pás ochraný pod tašky á 1bm 75 ks

těsnící molitan klín á 1bm 20 ks

příchytka hřebene 140 ks

střešní výlez 1 ks

celkem bez DPH

           výpis klempířských prvků materiál Pozink

hák žlabový 330 55 ks

žlab 330 28 bm

čela žlabu 330 4 ks

vnější roh 330 2 ks

kotlík žlabový 330/100 3 ks

koleno svodové 72/100 9 ks

svodová roura 100 14 bm

objímka svodu 100 6 ks

hák žlabu 250 26 ks

žlab 250 25 ks

roh vnější 250 6 ks

IČ:  278 74 401, DIČ:  CZ27874401
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       (v Kč bez DPH)

    Cenový rozpočet :kompletní rekonstrukce vč.dodávky materiálu a prací



kotlík žlabový 250/80 4 ks

svodové koleno 80 4 ks

boční lemování rš 250 14 bm

lemování komínu spodní díl 1 ks

užlabí rš 500 9 bm

lemování předku rš 350 5 bm

celkem bez DPH

                                výpis  prací

dmtž tašek bobrovka 282 m2

dmtž latování 282 m2

dmtž kp 1 kpl

dmtž komínů pod uroveň střechy 1kpl

mtž okapnice pod folii 1 kpl

mtž folie 282 m2

mtž latování svislé 282 m2

mtž latování vodorovné 282 m2

mtž větracích pásů a mřížek 196 bm

mtž tašek /krytiny / 282 m2

mtž krajovek 9 bm

mtž hřebene a nároží 46 bm

zařezání detailů krytiny 90 bm

mtž střešního výlezu 1 ks

mtž háků 81 ks

mtž žlabů 75 bm

mtž svodů 14 bm

mtž užlabí 9 bm

mtž bočního lemování 14 bm

mtž lemování předků na tašky 5 bm

celkem bez DPH

                    ostatní nákladové položky

doprava přesun hmot 1 kpl

výškový přesun 1 kpl

likvidace puvodní krytiny vč. Odvozu 1 kpl

výroba kp 1 kpl

spojovací materiál 1 kpl

celkem bez DPH

cena celkem bez DPH po zaokrouhlení :

Cena celkem bez DPH  

DPH 10 %

Cena celkem s DPH


