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Spec. sym,:
ťBAN;

Dodavate| je plátce DPŤ.

farnost šumice

SWIFT
Adresa b.:

PÍíjemce:

Zpusob Úhrady:

10. 12.20L4
pňevodem

okamŽik vystavení:

20

Datum sp/afnosfi;

Datum uskutečněníplnění / platby:

.11.20L4
5.1r.2414

Jpusob dopravy:

t
označenídodávky

celfy j sou uvedenv bez

DPli

Jedn. cena Sleva

MnoŽství

Cena DP#

To

:.akturu.ii Vám dodávku a realizací podfahowého souvrstsví v rekonstrukci
nasĚoraěního centra farnosti šumice

oodávka poci1ahového po1ys tyrenu 5 , 5 m3 j
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Potěr reaI izován v souladu S technickou normou CSN '14 4505 Podlahy
Společná ustanovení a technickrm.
1istem vfrobce potěru. Na veškeré práce a použité materi áIy poskytu:! i záruku 36 měsíc*'
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Jan Frkaf
Chlumská 386, 763 02, Z|ín. Louky
É:88262669
DIC: CZBA10264119

Na zák|adě proh|ídky a zaměiení rekonstruovanlch prostor fary v ŠumicíchVám pÍedkládám cenovou
nabídku dodávky a rea|izace |itého potěru včetně dodávky a pok|ádky tepelné izo|ace _ vyrovnáni
podkladu. KvŮ|i rea|tivně ma|é ce|kové sk|adbě a vyššímuuŽitnému zatíženíve spo|ečenskémístnosti
navrhuji provedení potěru z nejvyššívyráběnépevnostní tĚídy potěru (cT-c30-F6).

K rea|izaci potěru nepotiebujeme e|ektrické piipojení anitlakovou vodu
techno|ogii' Na provedené práce poskytuji 36 měsícťr záruku.

a jde o bezodpadovou

Zaměrené a zadané parametry podÍa y'
pod|ahová p|ocha | 17o mz,
sk|adba do čisté:8 aŽ í 0 cm (tzn. 5 aŽ 15 mm náš|apná vrstva d|e typu,5 aŽ 5,5 cm
Cementovy potěr, 2 aŽ 4 cm pod|ahovf po|ystyren d|e potreby Vyrovnání)

|itÝ

1.)

jednotková cena:

í.280,- Kělm3 bez DPH

cena zahrnuje:

. dodávku pod|ahového po|ystyrenu až na stavbu, včetně dopravy a manipu|ace
. fakturuji pouze skutecně zabudované mnoŽství materiá|u (nespotťebovany
zbytek odebírám zpět a neÚčtuji}

2.)

jednotková cena:

50,. Kč/m2 bez DPH

cena zahrnuie:

- srovnání hrub1|ch nerovností podlahy pod polystyren

lehčenlm keramickfm
kamenivem Liapor
- pokládku polystyrenu (pťi pok|ádce z našístrany si ručímeza dodrŽení
pr měrné t|. potěru, nehrozí nadspotieba)
- vyp|nění prostorťr ko|em rozvodťt v podlaze EPS drtí, resp. Vypěnění PU pěnor*
- dodání a montáž obvodové di|atačnípásky
- dodání a pok|ádku separační PE folie
- dodání a osazení konstrukčníchdilatací

3.)

jednotková cena:

295'- Kč/m2bezDPH

cena zanrnuJe:

- pÍesnéplošnéa v!škovézaměiení, osazení v1fškovfch nivelet
. utěsnění prostupťt, ochrana a zastíněníoken, provedení bednění apod.
- dodání |itého potěru v prťrměrné tl. 50 až 55 mm včetně dopravy
- piečerpání, u|oŽenÍ' znivelování potěru
. finální ripravu povrchu potěru po zatvrdnutí (pÍebroušenípovrchu)

tťtr-

Jan Frkat
Cfilumská 386, 763aZ,?lin - Louky
lC: 88262669
DtČ: cZ8010264119

Pozn,: U po|ystyrenu odhaduji ce|kové mnoŽství dle sk|adeb s nějakou rezervou na proťez, skutečnost
bude vŽdy niŽší

Jednotková Gena Poěet MJ

PoloŽka
oŽ

EPs

z

Getlrová cene

{bez DPH l vč. DPH 21

Yď}

do 7.040,- Kč l 8.51 8.. Kč

1.280,. Kělm3

do 5,5 m3

Pok|ádka polystyrenu, pťíprava podkladu

50,. Kčíqn2

170 mz

8.500,. Kě Í Í0.285.- Kč

Dodání a rea|izace potěru

295,- Kě/m2

170 mz

50.150,. Kč / 60.682'. Kč

Dodávka pod|ahového

MoŽn;f term ín rea|izace

:

1aa

do 7 pracovních dnu včetně prípravy podk|adu, rea|izace potěru a
dohotovení

r

Platební podmínky:

-

hrada ce|kové ceny díla po pĚedání dohotoveného potěru (a vyučtování
skutečně zabudovaného množstvípo|ystyrenu}
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Jan Frka$
: 608 984 587

Internetové bankovnictví
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Jednorázovy príkaz k uhradě
Transakce čís|o4396561 0

POTVMENí: NíŽe uveden!
datum

splatnosti

pŤíkaz by| dne 11'12.2014 pňijat bankou.

11.'12.2014

Účet 188204135
čís|oÚčtu piíjemce 249449559
kÓd banky 0300
t

Částka 79 485'00
konstantnísymbol 0308
variabiInísymbo| 20,|4117
specifick symbol 46256580

p|átci) ReaIizace Iitého potěru, v pastoračním centrum f{rnosti Šumice
če| p|atby Dodávka a reaIizace dle faktury é,.2014117

zpráva (pĚíjemci i
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