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                                                 Vážená pani 
                                                 Koníková 
                                                 Dukelská 39 
 
 
    CCEENNOOVVÁÁ  PPOONNUUKKAA    čč..::    Z2-4471            
                      sspprraaccoovvaall  ::    Tuchyňa 
                              ddááttuumm  ::    30.10.2019 
 
 
 
    Vážený zákazník,                                                          
 
    ďakujeme za Váš záujem o výrobky našej firmy a zasielame Vám ponuku       
    podľa Vašej špecifikácie.                                                 
    Cenová ponuka platí pre rozmery a konštrukčné riešenie podľa zadania      
    žiadosti o ponuku. Môže byť upresnená podľa skutočnosti zistenej pri      
    zameraní.                                                                 
    Pohľady na okná sú z vnútornej strany /interieru/, na dvere vždy zo       
    strany pántov /otváravé dnu-interier,otváravé von-exterier/.              
    Poloha kľučky je daná vrcholom šípky.                                     

 
    Cenová ponuka je vypracovaná pre 6-kom. profil Trocal InnoNova_70M5     
    s izolačným dvojsklom (4-16-4 mm) s výbornými tepelno-izolačnými          
    vlastnosťami (U=1,1 W/m2K) a celoobvodovým kovaním firmy ROTO s           
    bezpečnostným bodom proti násilnému vniknutiu, mikrovetraním,             
    protiprievanovou poistkou a poistkou proti chybnému ovládaniu.            
    Farba profilu: BIELA                                                     
    Sklo: 4-16-4  U=1,1 W/m2K s teplým rámikom Chromatec Ultra plus          
 
    Ďalej ponúkame možnosť výberu ďalších našich výrobkov a                   
    príslušenstva:                                                            
    - hliníkové výrobky (okná a dvere, zimné záhrady, fasády,...)             
    - vonkajšie rolety (systém ALUCON-plastové, hliníkové)                    

    - žalúzie (ISOLITE PLUS, ISOTRA)                                          
    - sieťky proti hmyzu (pevné, navíjacie, pántové)                          
    - parapetné dosky (vonkajšie-hliníkové/1,6-2,5mm/, vnútorné               
      Werzalit,plastové komôrkové)                                            
 
    Naša staroslivosť o Vás zahrňa:                                           
    - bezplatné poradenstvo                                                   
    - nezáv„zné vypracovanie ponuky                                           
    - odborné zameranie stavebných otvorov                                    
    - výrobu okien a dverí                                                    
    - výrobu a dodávku kompletného príslušenstva                              
    - demontáž a montáž                                                       
    - ekologickú likvidáciu starých okien                                     
    - záručný a pozáručný servis                                              

 
    Všetky výrobky dodávané firmou UNITEAM-R sú certifikované Štátnymi        
    skúšobňami. Tieto certifikáty potvrdzujú zhodu vlastností uvedených       
    výrobkov so Slovenskou technickou normou a predpoklady výrobcu pre        
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    trvalé dodržiavanie kvality výrobkov vo výrobe.                           
 
      ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
      pol.    množstvo    j.c    popis                 cena/ks       celkovo 
                        prísluš.                        EUR           EUR 
      ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
      1        3    ks   
                           Vchodové dvere dnu otváravé              
                           Profil 76MD                              
                           farba:BIELA                              
                           kľučka + klučka  HOPPE                   
                                 rozmer: 1550x 2020 

                                 základná cena          1.437,97    4.313,91,- 
                                       zľava - 45.0%      647,09    1.941,27,- 
 
 
 
 
 
 
                                 zlava            :       647,09    1.941,27,- 
                                 celkom za položku:       790,88    2.372,64,- 
 
      2        2    ks   
                           3 dielne okno fixné                      
                           profil : 76MD                            

                           farba :  Biela                           
                                 rozmer: 2350x 1100 
                                 základná cena            303,70      607,40,- 
                                       zľava - 45.0%      136,67      273,34,- 
 
 
 
 
 
                                 zlava            :       136,67      273,34,- 
                                 celkom za položku:       167,03      334,06,- 
 
      3        2    ks   

                           3 dielne okno , FIX + SKLOPNÉ            
                           profil : 76MD                            
                           farba :  Biela                           
                                 rozmer: 2350x 1100 
                                 základná cena            376,14      752,28,- 
                                       zľava - 45.0%      169,26      338,52,- 
 
 
 
 
 
                                 zlava            :       169,26      338,52,- 
                                 celkom za položku:       206,88      413,76,- 
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      ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
      pol.    množstvo    j.c    popis                 cena/ks       celkovo 
                        prísluš.                        EUR           EUR 
      ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
      4        1    ks   
                           3 dielne okno , FIX + SKLOPNÉ            
                           profil : 76MD                            
                           farba :  Biela                           
                                 rozmer: 2350x 1100 
                                 základná cena            376,14      376,14,- 
                                       zľava - 45.0%      169,26      169,26,- 

 
 
 
 
 
                                 zlava            :       169,26      169,26,- 
                                 celkom za položku:       206,88      206,88,- 
 
      5        1    ks   
                           3 dielne okno                            
                           profil : 76MD                            
                           farba :  Biela                           
                                 rozmer: 2350x 1100 
                                 základná cena            390,96      390,96,- 

                                       zľava - 45.0%      175,93      175,93,- 
 
 
 
 
 
                                 zlava            :       175,93      175,93,- 
                                 celkom za položku:       215,03      215,03,- 
 
      6        14   m    
                           VOPD 210 MM Biela- 1mm hrúbka            
                           6 x 2350 mm                              
                                 základná cena              7,26      102,37,- 

                                       zľava -  5.0%        0,36        5,08,- 
                                 zlava            :         0,36        5,08,- 
                                 celkom za položku:         6,90       97,29,- 
 
      6a       12   ks   
                           KRYTKA NA VOPD-50-350-PVC                
                                 základná cena              1,24       14,88,- 
                                       zľava -  5.0%        0,06        0,72,- 
                                 zlava            :         0,06        0,72,- 
                                 celkom za položku:         1,18       14,16,- 
 
      7        63   m    
                           demontáž + montáž                        
                           s murárskymi vysprávkami                 

                                 základná cena             22,00    1.382,04,- 
                                       zľava - 20.0%        4,40      276,41,- 
                                 zlava            :         4,40      276,41,- 
                                 celkom za položku:        17,60    1.105,63,- 
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      ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
      pol.    množstvo    j.c    popis                 cena/ks       celkovo 
                        prísluš.                        EUR           EUR 
      ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
      8        14   m    
                           montáž parapetov .                       
                                 základná cena              7,14      100,67,- 
                                       zľava - 20.0%        1,43       20,16,- 
                                 zlava            :         1,43       20,16,- 
                                 celkom za položku:         5,71       80,51,- 
 

      9        1    ks   
                           lešenie prenájom                         
                                 základná cena            200,00      200,00,- 
                                 celkom za položku:       200,00      200,00,- 
 
      10       9    ks   
                           odvoz a likvidácia okien                 
                                 základná cena             15,00      135,00,- 
                                 celkom za položku:        15,00      135,00,- 
                                                                ———————————— 
                                         částka netto               5.174,96,- 
                                              DPH 20%   20 %        1.034,99 
                                                                ———————————— 
                                        částka brutto               6.209,95 

                                                            
 
 
 
 
    Ceny našich výrobkov sú aktuálne jeden mesiac od vypracovania             
    cenovej ponuky.                                                         
    Uvedená ponuková cena je vypracovaná na základe nám známych               
    podkladov zo strany zadávateľa.                                           
    Dodací termín 4 týždne platí od :                                        
    - podpísania zmluvy, resp.zaslania objednávky.                            
    - úhrady zálohovej platby ( 70% z celkovej ceny za dielo )                
    - zameranie stavebných otvorov ( v prípade, že nie je možné splniť,       

      je potrebné dohodnutie stavebnej pripravnosti )                         
    Dodací termín začína plynúť splnením všetkých podmienok . 
    Montáž :                                                                 
    v cene výrobkov a v cene montáže nie sú zahrnuté náklady na lešenie ,     
    na elektrickú energiu potrebnú pre osvetlenie mont. pracoviska a          
    napájanie montážneho náradia. Cena montáže je kalkulovaná  pre prípad     
    montáže v jednom termíne                                                  
    Záruky :                                                                 
    - záruka na mechanické vlastnosti profilov a orosenie izol.skla zvnútr 
      dutiny 60 mesiacov                                                      
    - záruka na funkčnosť okien a kovanie je 24 mesiacov pri správnom         
      zaobchádzaní a bežnej údržbe v prípade, že montáž vykonala nami         
      autorizoavaná montážna firma.                                           
    - záruka na doplnky ako sú vnútorné a vonkajšie parapety , žalúzie, siete 

      rolety , klučky , elektr.zámok, samozatvárač a montážne práce           
     je 24 mesiacov                                                           
    Uvedené záruky sa nevzťahujú na vady a poškodenia výrobku spôsobené pri   
    montáži nami neautorizovanou montážnou firmou, alebo neodborným zásahom   
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    do konštrukcie okna.                                                      
    Na vady (napr.poškodenie povrchov,"škrípanie" v oknách "ťažký chod"       
    klučky, a pod) spôsobené stavebnými prácami iných zhotoviteľov            
    (omietacie práce, začisťovacie práce, maliarske a iné práce) sa záruka    
    nevzťahuje.                                                               
    POZOR, ochrannú pásku z výrobkov je nevyhnutné odstrániť  najneskôr do 30 
    dní od namontovania okien .                                               
 
    Vážený zákazník,                                                          
    očakávame Vaše vyjadrenie k predloženej ponuke a veríme, že bude pre      
    Vás vyhovujúca.Ďalší postup pri realizácii zákazky, prejednanie           
    tech. zmien, alebo úprav v projekte, termínov dodávky, uzatvorenie        
    zmluvy o dielo, môžete prejednať v našej kancelárii v Ivanke pri          

    Dunaji, Nádražná ul.28. Prosíme, aby ste si svoju návštevu predom         
    dohodli s našim obchodným oddelením.                                      
 
 
    S pozdravom                                                               
 
                                             Tuchyňa Radovan 
                                               konateľ                        
                                      0905/949383,tuchyna@uniteam-r.sk        


