Firma 2

Nabídkový rozpočet – Hrádek
Vychází z Popisu opatření předaného, není projekt, není znám objekt.
Z původní nabídky není vždy zřejmé o jaké soulisející práce se jedná (např., zda s izolací podlah se
nahrazují i krytiny a jsou v ceně nebo ne – tam uvádím popis nebo varianty cen)
všechny ceny jsou bez DPH.
- Zateplení podlahové konstrukce
Plocha 1632m2 (neznám, jak se bude izolace do kce vpravovat, oprava děr apod, předpokládá se,
že vzduch mezera je volná a přístupná, sekce?)
Cena aplikace při tl. do 100mm mm 25Kč/m2
Cena izolace při tl. 40mm 53Kč/m2
Celkem za 1m2 78Kč/m2
Celkem 127.296,- Kč
- Šikmá střecha – zateplení dvoupláště mezerou 40 mm:
Plocha střechy 1632 (tl. izolace tl. 200mm)
Izolační desky 400kč/m2, montáž 50Kč/m2, fólie (lepenky) 89Kč/m2, latě 100Kč/m2
Celkem za 1m 639Kč/m2
Celkem 1.042.848,- Kč
Nejsou známá řešení ukončení, okapů, hřebenů, přesná skladba, ani stěhovací výšky.
- Venkovní tepelná izolace - kontaktní systém
Plocha ochlazovaná 1549,50m2 (neznámé detaily, ostění, tvar)
Cena montáže při tl. 160mm vč. aplikace lepidel a trnů a vč. perlinky 500Kč/m2
Cena izolace při tl. 160mm 300Kč/m2
Omítka pastózní 200Kč/m2
Lešení 150Kč/m2
Celkem za 1m2 1150Kč/m2
Celkem 1.781.925,- Kč
- Výměna oken
Plocha 466,7m2 (rámy dřevo - euro)
Charakteristiky Uw – může být až 1,1W/m2K
Celkem za 1m2 7.500,-Kč/m2
Celkem 3.500.250,- Kč

- Tepelné čerpadlo
Dle dostupných informací výkon 6 kW, zdroj pro centrální vytápění objektu.
Další investiční výdaje : centrální zařízení, zemní kolektor, rozvody, zásobník
Není k dispozici PD, délky rozvodů apod.

nabídková cena předběžná 1,209.000 Kč

- Zateplení rozvodů topení
Délka trub do 1“ 350m
Izolační tubusy 50kč/m, montáž 34Kč/m
Celkem za 1m 84Kč
Celkem 29.400,- Kč

- Elektronicky reg. čerpadlo topení
Není známá technická specifikace, ale podle běžně dostupných systémů lze nabídnout předběžně
Nabídková cenu 9.100 Kč

- Regulace topení
Není známá PD , nicméně na trhu je řada systémů s automatickou regulací tepelného režimu
Nabídková cena 14.300,- Kč
- Solární zařízení na podporu vytápění
Není k dispozici PD a technické údaje o potřebné další infrastruktuře – délka rozvodů, objem a
spotřeba TUV
Předběžná nabídková cena : 37.700 Kč

- Zateplení rozvodů TUV
Rozměr trub do 1“
Izolační tubusy 50kč/m, montáž 34Kč/m
Celkem za 1m 84Kč
Celkem - cenu nelze stanovit, není k dispozici délka soustavy

Je-li třeba zahrnout přesuny, zařízení staveniště a VRN, nutno všude připočíst min. 10%.

Cena celkem bez zateplení rozvodů TUV : 7,751.819 Kč
10% VRN, doprava, staveništní zařízení : 775.181 Kč
Celkem :

8,527.000 Kč

