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B          Technická specifikace 
 

Dodatečné možné protipožární a jiné nároky stavebního úřadu vzhledem k budově nejsou v této nabídce zohledněny a po 

upřesnění budou extra nabídnuty! 

 

 

Podlahové krytiny  - pro 2 moduly 6x2,5 m 

 

 

 Podlahová dlažba 200 x 200 mm Taurus Nordic – R10 

Podlahová dlažba 200 x 200 mm Taurus-Nordic 76-S, mramorovaná šedá struktura 

(světle/tmavě šedá). 

Elastická spárovací hmota šedá. 

Podlahová dlažba položena na hydroizolaci MAPEI. Zakončení ke stěně silikonem. 

Protiskluznost R 10. 

C          Cenová nabídka 

 

Celkem bez DPH: 50 000,00 CZK 

 

 

E          Cenové podmínky 
 

- Provedení dle výše uvedeného technického popisu 

- Zobrazená provedení na fotkách jsou pouze informativní 

- Dodávané výrobky mohou mít odlišné provedení 

- Technické změny jsou vyhrazeny 

- Platnost cenové nabídky je 30 dnů od data vystavení 

- Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 

 

F3  Platební podmínky 

80% zálohová platba před zahájením výroby se splatností 30 dní 

20% konečná platba ke dni předání se splatností 30 dní 
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F5  Ostatní ujednání 

Naše nabídka je omezená na nabízený sortiment dle popisu. 

Všechny práce resp.všechna vedení končí na venkovní hraně kontejneru resp.horní hraně základu. 

Eventuální vícepráce nejsou obsaženy v ceně. Všechny ceny vycházejí z dnešních obvyklých cen dopravy, mezd, tarifů a 

materiálových cen. 

Změny jsou vyhrazeny. 

Při eventuální objednávce  jsou pevným dílem zakázky potvrzené obchodní podmínky firmy FAGUS. 

Záruka na dílo je 48 měsíců na konstrukci a 24 měsíců na zařizovací předměty. 

Objednatel akceptuje předsmluvní odpovědnost. 

Smluvní vztah je uzavřen až po oboustranné písemně potvrzené akceptaci obchodní nabídky   formou objednávky nebo smlouvy 

o dílo. 

Jakákoliv změna v objednávce, která obsahuje dodatek, odchylku nebo jinou změnu oproti této obchodní nabídce se považuje za 

novou nabídku. V takovém případě budou změny nově dohodnuty mezi oběma smluvními stranami. 
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