
 

 

 Sopotnice 251 

                                                                   561 15 

Akce: zahrada 

Pro: Alurey s.r.o.   Sopotnice 250 

Hlavní charakteristka předkládané nabídky (podrobnosti a případné odchylky jsou uvedeny u jednotlivých pozic): 
Barva:  1bílá Systém:  Trend
Sklo (Výpl ň): 
              

4-16-4 Ug1,1 Rw32,t82,g64 Barva těsnění: 
Střední: -A161 teplý ráme ček 16mm černý Kování: 

3černá 
Maco 

 Barva závěsů: krytky 
bílé 

 

řádek 1.  č.pozice: 1 1A.1.2 okno - SVT4084 36 Ks   

 Práce na místě: Demontáž špaletového nebo ocelového okna 
                 Likvidace a odvoz původních otvor.výplní 
                 Montáž vnitřního parapetu 
                 Montáž napoj. plechu vnějšího parapetu 
                 Zatmelení vnější spáry 
                 Oprava interiér.ostění po špalet.okně2s 
                 Oprava interiér.ostění po špalet.okně1v 
                 Zmenšení ostění do100mm(včetměomítnutí1v 

                Montáž nalepovacích příček                 Montáž do 
připraveného ostění(mzl) 

                 Montáž a demontáž pomocného lešení[85] 

M:1:50 

Kování: ¸otevíravé a sklopné pravé(2), pole: C         čtvrtá poloha kliky-spárové 
větrání, bezpečnost kování Q 

         ¸otevíravé levé s rozvorou ovládanou páčkou pole: B
        ¸sklopné, bezpečnost kování U(schéma C)  pole: A

Doplňky: okenní klika Harmony bílá 
Příčky: svislá sklo dělící příčka 118mm bílá         

nalepovací příčka 25 mm(M) 
        s výztuhou Duplex uvnitř izolačního dvojskla 

Rozšíření(Spoje): rozšíření(58) 30 bílá                  
 rozšíření(58) 30/v bílá                  
 zazdívací lišta(st.) 30 bílá 

Příslušenství: 

 Ks  : 2

cena [K č] cena x ks [K č] 

-pozinkovaný lakovaný úhelník barva bílá RAL 9010 1,37 m     135,70 4 885,37 
pro napojení stávajícího parapetu (M)    
-interiérový plastový komůrkový parapet, barva bílá 1,50 m     801,30 28 846,70 
hloubka 400mm(M)    
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-boční krytka pl. komůrkového parapetu, barva bílá RAL9016 2 Ks    76,60 2 757,60 
Příslušenství celkem: 1 013,60 36 489,67

Výrobek: 14 808,46 533 104,43
Celkem za pozici 1 :  15 822,06 569 594,10

pozinkovaný úhelník 30 x 40 mm 
 

 

 

 

 

řádek 2.  č.pozice: 2 1A.1.2 okno - SVT4084 28 Ks   

 Práce na místě: Demontáž špaletového nebo ocelového okna 
                 Likvidace a odvoz původních otvor.výplní 
                 Montáž vnitřního parapetu 
                 Montáž napoj. plechu vnějšího parapetu 
                 Zatmelení vnější spáry 
                 Oprava interiér.ostění po špalet.okně2s 
                 Oprava interiér.ostění po špalet.okně1v 
                 Zmenšení ostění do100mm(včetměomítnutí1v 

                Montáž nalepovacích příček                 Montáž do 
připraveného ostění(mzl)                 Montáž a demontáž 
pomocného lešení[85] 

M:1:50 

Kování: ¸otevíravé a sklopné pravé(2), pole: C         čtvrtá poloha kliky-spárové 
větrání, bezpečnost kování Q 
        ¸otevíravé levé s rozvorou ovládanou páčkou  pole: B
        ¸sklopné, bezpečnost kování U(schéma C)  pole: A

Doplňky: okenní klika Harmony bílá 
Příčky: svislá sklo dělící příčka 118mm bílá         

nalepovací příčka 25 mm(M) 
        s výztuhou Duplex uvnitř izolačního dvojskla 

Rozšíření(Spoje): rozšíření(58) 30 bílá                  
 rozšíření(58) 30/v bílá                  
 zazdívací lišta(st.) 30 bílá 

Příslušenství: 

 Ks  : 2

cena [K č] cena x ks [K č] 

-pozinkovaný lakovaný úhelník barva bílá RAL 9010 1,17 m     125,04 3 501,17 
pro napojení stávajícího parapetu (M)    
-interiérový plastový komůrkový parapet, barva bílá 1,30 m     703,03 19 684,97 
hloubka 400mm(M)    
- 
 
boční krytka pl. komůrkového parapetu, barva bílá RAL9016 2 Ks   

 76,60 2 144,80 

Příslušenství celkem:  904,68 25 330,94
 
 
 

Výrobek: 

13 930,75 390 061,05

Celkem za pozici 2 :  14 835,43 415 391,99
  

 Práce na místě: Demontáž špaletového nebo ocelového okna 
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                 Likvidace a odvoz původních otvor.výplní 
                 Montáž vnitřního parapetu 
                 Montáž napoj. plechu vnějšího parapetu 

                Zatmelení vnější spáry                 Oprava 
interiér.ostění po špalet.okně2s 

                 Zmenšení ostění do100mm(včetměomítnutí1v 
M:1:50                 Montáž a demontáž pomocného lešení[85]
 Kování: ¸otevíravé a sklopné pravé,  pole: A

        čtvrtá poloha kliky-spárové větrání, bezpečnost kování Q 
 Doplňky: okenní klika Harmony bílá Ks  : 1 

Sklo (Výplň): 4-16-4 Ug1,1 Rw32,t82,g64 
              Střední: -A161 teplý rámeček 16mm černý  
              Vnější: -12741 ornament Kůra 4 čirý sv. (k meziskelní příčce 

Rozšíření(Spoje): rozšíření(58) 30 bílá 
                  rozšíření(58) 45 bílá 
                  rozšíření(58) 45/v bílá 
                  zazdívací lišta(st.) 30 bílá 

cena [K č] cena x ks [K č] 

Příslušenství: 

-pozinkovaný lakovaný úhelník barva bílá RAL 9010 0,45 m    98,05 784,38 
pro napojení stávajícího parapetu (M)     

-interiérový plastový komůrkový parapet, barva bílá 0,65 m    383,67 3 069,39 
hloubka 400mm(M)     

-boční krytka pl. komůrkového parapetu, barva bílá RAL9016 2 Ks   76,60 612,80 
Příslušenství celkem: 558,32 4 466,58 

Výrobek: 3 963,35 31 706,74 
Celkem za pozici 3 :  4 521,67 36 173,32 

pozinkovaný úhelník 30 x 40 mm 

 

řádek 4.  
č.pozice: 4 1A.1.2 okno - SVT4084  4 Ks  

 Práce na místě: Demontáž špaletového nebo ocelového okna 
                 Likvidace a odvoz původních otvor.výplní 
                 Montáž vnitřního parapetu 
                 Montáž napoj. plechu vnějšího parapetu 
                 Zatmelení vnější spáry 
                 Oprava interiér.ostění po špalet.okně2s 
                 Oprava interiér.ostění po špalet.okně1v 
                 Zmenšení ostění do100mm(včetměomítnutí1v 

                Montáž nalepovacích příček                 Montáž do 
připraveného ostění(mzl) 

                 Montáž a demontáž pomocného lešení[85] 

M:1:50 

  

560 560 
1120 
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Kování: ¸otevíravé a sklopné pravé(2), pole: C         čtvrtá poloha kliky-spárové 

větrání, bezpečnost kování Q 

        ¸otevíravé levé s rozvorou ovládanou páčkou  pole: B
        ¸sklopné, bezpečnost kování U(schéma C)  pole: A

Doplňky: okenní klika Harmony bílá 
Příčky: svislá sklo dělící příčka 118mm bílá         

nalepovací příčka 25 mm(M) 
        s výztuhou Duplex uvnitř izolačního dvojskla 

Rozšíření(Spoje): zazdívací lišta(st.) 30 bílá 

Příslušenství: 

 Ks  : 2

cena [K č] cena x ks [K č] 

-pozinkovaný lakovaný úhelník barva bílá RAL 9010 1,17 m     125,29 501,15 
pro napojení stávajícího parapetu (M)    
-interiérový plastový komůrkový parapet, barva bílá 1,35 m     727,58 2 910,31 
hloubka 400mm(M)    
-boční krytka pl. komůrkového parapetu, barva bílá RAL9016 2 Ks    76,60 306,40 

Příslušenství celkem:  929,46 3 717,86
Výrobek: 12 320,01 49 280,02

Celkem za pozici 4 :  13 249,47 52 997,88
pozinkovaný úhelník 30 x 40 mm 

 

Výrobky: 1 004 152,24 K č Příslušenství: 70 005,05 K č 

Práce na míst ě (viz p ředchozí text): 1 254 030,43 K č 

 

Celková cena bez DPH: 2 328 187,72 Kč 

 

 Veškeré ceny jsou uvedeny v četně množstevních slev.  
Platnost cen jednotlivých pozic je garantována za 
předpokladu  objednání p ředkládané nabídky jako jednoho 
celku.  
 K uvedeným cenám se p řipo čítává DPH dle p říslušného platného zákona.  
(v objektech ur čených pro bydlení 15%, ostatní 21%, reverse charge 0%) 

V názvu n ěkterých pozic je uveden kód SVT. Pod tímto kódem je  výrobek 
evidován v programu Ministerstva životního prost ředí "Zelená úsporám".  

V případě, že se rozhodnete pro naši společnost, stanovíme termín dodávky po vzájemné dohodě v 
souladu s Vašimi potřebami a s kapacitními možnostmi v době výroby. Obvyklé dodací lhůty jsou 4-8 týdnů. 

Nabídka je platná po dobu 2 měsíců od jejího vystavení.  

Očekávám v nejbližší době Vaše vyjádření, jak Vám naše nabídka vyhovuje a těším se na další spolupráci.           
    

                                                                                   
                                                                                                            


