
oldrich.vajsner@zzszk.cz Zdravotnická záchranná služba Zlínského 

kraje, příspěvková organizace

Peroutkovo nábřeží 434

760 01 Zlín

Text množství m.j. cena  m.j. cena

IV. VÍCEPRÁCE (šatna muži - m.č. 110)

1 Odstranění částečně odseparované samonivelační stěrky 24,30 m2 145,00 3 524,00

2 Odvoz a likvidace odseparované stěrky 24,30 m2 27,00 656,00

3 Sponkování dilatací a prasklin podkladu 10,00 bm 189,00 1 890,00

4 Oprava odseparované omítky u podlahy

 - opravný tmel 5,00 kg 45,00 225,00

 - montáž 1,00 hod 390,00 390,00

součet ceny 6 685,00

5 Přesun hmot, likvidace odpadu z nových dodávek  134,00

celkem cena bez DPH IV. Kč 6 819,00

V ceně není :

* DPH (dle platných daňových předpisů v době zdanitelného plnění)

* oprava maleb

Financování : bez zálohování, splatnost faktur 14 dnů, pozastávka 10% do odstranění vad a nedodělků,  

              bez pozastávky v záruční době, bez dalších srážek za zařízení staveniště a energie

Záruka : 60 měsíců

Termín provedení : 

Zlín 30.11.2020

odsouhlasení nabídky Jaroslav Vaňatka

      jednatel

datum                                         podpis, razítko

CENOVÁ NABÍDKA na podlahářské práce č. 0952002
 akce : Záchranná služba, L. Váchy 602, Zlín - Prštné
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Zlín spol. s r.o.

OIdrich.va'Sner zzszk.cz

COLORMAT Zlín, spol. S r.0. IČO: 49972723, DIČ: CZ49972723
registrace: KS v Brně odd. C, vložka 13693
bank. spoieni: Sberbank CZ, a.s.

Nábřeží 455
760 01 Zlín - Prštné
teljfax: 577 226 345
tel.: 577 432 483

účet: 42002559111'6800
e-mail: colorm at@col0rmat.cz

Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, příspěvková organizace
Peroutkovo nábřeží 434
760 O1 Zlín

cENOvÁ NABÍDKA na pødıahářskè práce č. 0952002
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Text množství m.j. cena m.j. cena
IV. VÍCEPRÁCE (šatna muži - m.č. 110)
Odstranění částečně odseparované samonivelační stěrky 24,30 m2 145,00 3 524,00
Odvoz a likvidace odseparované stěrky 24,30 m2 27,00 656,00
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