
NARDOM spol. s r.o.
Dukelská 25, 900 01 Modra

Telefón/fax: 033/647 26 07, 0907/453 057
E-mail: nardom@nardom.sk

http:// www.nardom.sk

Zákazník: Spol. vlast. bytov Dukelská 39
Adresa: Dukelská 39

0908/105883 p. Vrábel, 910/956165 p. KoníkováTelefón: MODRA
900 01

e-mail: konikova@teplomodra.sk

PONUKA OKIEN A DVERÍ

Dátum: 30.4.2020Ponuka číslo: 0341

Vyhotovil: Správce systému

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za Váš záujem o naše výrobky a zasielame Vám cenovú ponuku na výplne stavebných otvorov z nemeckého
profilového systému ALUPLAST (IDEAL 4000, 5-komorový profil/2 tesnenia, šírky 70mm, IDEAL 8000, 6-komorový profil/3
tesnenia, šírky 85mm), s celoobvodovým kovaním Winkhaus alebo GU. Taktiež ponúkame 6-komorový profil GEALAN IQ9000 so
stavebnou hľbkou 82,5 mm, s tromi tesneniami, kovaním Maco. Alebo z profilového systému SALAMANDER Streamline
(5-komorový profil šírky 76mm) a SALAMANDER BluEvolution (6-komorový profil šírky 92mm) s celoobvodovým kovaním
Sigenia. Dodávané výrobky sú zasklené tepelno izolačným dvojsklom Ug=1,1, alebo izolačným trojsklom Ug=0,7 - 0,5.
Výrobky sú certifikované a spĺňajú aj tie najprísnejšie požiadavky na systém kvality.

Všetky obrázky sú vyobrazené ako pohľad zvnútra.

Množstvo:  3 ksVchodové dvere1. Pozícia:  / 1

1550 / 2080 mmŠírka/výška
Profily: GEALAN 8000, hl.74mm

Vchodové dvere otv. DNU
1570 x 2130 mmStavebný otvor:

Šírka prof. kombinácie: 179 mm

Farba: biela
GUKovanie:

Sklo: U=1,0
Dubová kôra 4 mm - 16 - 4mm, PUN, tl. 24 mm
 Ozdobná mriežka:

2-krídlové vchodové dvere, dnu otváravé, k+k, Al prah, sklo dubová kôra.

Výrobok Cena za kus Množstvo Celková cena
2 324,10 €Vchodové dvere 774,70 € 3 ks
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Množstvo:  2 ksTrojdielne okno (priečka, priečka)  2. Pozícia:  / 2

2350 / 1100 mmŠírka/výška
Profily: ALUPLAST ideal 4000 (5 komor.)

Okenné profily RL
2380 x 1150 mmStavebný otvor:

Šírka prof. kombinácie: 65 mm

Farba: BIELA

Sklo: U=1,1
4mm - 16 - 4mm, tl. 24 mm
 Ozdobná mriežka:

Výrobok Cena za kus Množstvo Celková cena
297,50 €Trojdielne okno (priečka, priečka)  148,75 € 2 ks

Príslušenstvo
34,54 €Parapet vonkajší Al 225/1mm biely LK, 2350 mm 17,27 € 2 ks

332,04 €Celková cena vrátane doplnkov 166,02 € 2 ks

Množstvo:  2 ksTrojdielne okno (priečka, priečka)  3. Pozícia:  / 3

2350 / 1100 mmŠírka/výška
Profily: ALUPLAST ideal 4000 (5 komor.)

Okenné profily RL
2380 x 1150 mmStavebný otvor:

Šírka prof. kombinácie: 114 mm

Farba: BIELA
WinkhausKovanie:

Sklo: U=1,1
4mm - 16 - 4mm, tl. 24 mm
 Ozdobná mriežka:

Výrobok Cena za kus Množstvo Celková cena
356,46 €Trojdielne okno (priečka, priečka)  178,23 € 2 ks

Príslušenstvo
183,00 €Príplatky k oknám: Pákové ovládanie okna, v počtu 1 ks na

pozici
91,50 € 2 ks

34,54 €Parapet vonkajší Al 225/1mm biely LK, 2350 mm 17,27 € 2 ks
574,00 €Celková cena vrátane doplnkov 287,00 € 2 ks

Množstvo:  1 ksTrojdielne okno (priečka, priečka)  4. Pozícia:  / 4

2350 / 1100 mmŠírka/výška
Profily: ALUPLAST ideal 4000 (5 komor.)

Okenné profily RL
2380 x 1150 mmStavebný otvor:

Šírka prof. kombinácie: 114 mm

Farba: BIELA
WinkhausKovanie:

Sklo: U=1,1
4mm - 16 - 4mm, tl. 24 mm
 Ozdobná mriežka:
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Výrobok Cena za kus Množstvo Celková cena
178,23 €Trojdielne okno (priečka, priečka)  178,23 € 1 ks

Príslušenstvo
91,50 €Príplatky k oknám: Pákové ovládanie okna, v počtu 1 ks na

pozici
91,50 € 1 ks

17,27 €Parapet vonkajší Al 225/1mm biely LK, 2350 mm 17,27 € 1 ks
287,00 €Celková cena vrátane doplnkov 287,00 € 1 ks

Množstvo:  1 ksTrojdielne okno (priečka, priečka)  5. Pozícia:  / 5

2350 / 1100 mmŠírka/výška
Profily: ALUPLAST ideal 4000 (5 komor.)

Okenné profily RL
2380 x 1150 mmStavebný otvor:

Šírka prof. kombinácie: 114 mm

Farba: BIELA
WinkhausKovanie:

Sklo: U=1,1
4mm - 16 - 4mm, tl. 24 mm
 Ozdobná mriežka:

Výrobok Cena za kus Množstvo Celková cena
185,45 €Trojdielne okno (priečka, priečka)  185,45 € 1 ks

Príslušenstvo
17,27 €Parapet vonkajší Al 225/1mm biely LK, 2350 mm 17,27 € 1 ks

202,72 €Celková cena vrátane doplnkov 202,72 € 1 ks

Množstvo Celková cenaSumarizácia pozícií
3 341,74 €9 ksZákladná cena (okná, dvere)

274,50 €Doplnky
6 ks 103,62 €Parapety vonkajšie

Na základe Vašich požiadaviek budú dodené nasledujúce prvky a služby Množstvo Celková cena
120,00 €3x montáž pákového ovládania 1
180,00 €Prenájom lešenia 3

1 188,00 €3x montáž a demontáž lešenia, vynosenie 3

Instalačné práce
Demontáž 139,00 €
Montáž 593,89 €
Murárske práce 473,85 €
Ekologická likvidácia odpadu 72,00 €

ZDARMAMontáž parapiet

Výpočet DPH
Cena bez DPH 6 486,60 €

6 486,60 €Základ pre DPH 20,0 %
1 297,32 €DPH 20,0 %

Výsledná cena vrátane DPH 7 783,92 €
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Táto cenová ponuka platí 30 dní od dátumu vystavenia.
Platobné podmienky: Akontácia 70% pri objednaní, 30% pri dodaní.
Termín dodávky:       4-5 týždňov.
Záruka:                       60 mesiacov na vlastnosti profilov, výplní dverí, farebnú stálosť, orosenie izolačného skla v dutine.
                                    24 mesiacov na všetky pohyblivé časti okien a dverí ako sú kľučky, zámky, vložky, na všetky doplnky ako
                                   parapety, žalúzie, sieťky a na montážne práce ktoré sú súčasťou dodávky okien.
Záruka sa nevzťahuje na násilné poškodenie veci, vady spôsobené neodbornou montážou, alebo neodborným zásahom do konštrukcie
okna.

Pre dlhodobú a spoľahlivú funkčnosť výrobkov, je potrebné raz za 12 mesiacov kompletné premazanie pohyblivých častí okien, dverí
a tesnenia mazivom ( najlepšie silikónový olej ).

Polystyrén (styrodur) ako podkladový materiál nevyhovuje z hľadiska stability okenného výrobku.
OKNO MUSÍ BYŤ ULOŹENÉ A UKOTVENÉ V PEVNOM MATERIÁLI!!!

Pri montáži na pásky, musí byť urobená stavebná pripravenosť. To znamená, že musia byť murársky vyspravené ostenia. Túto
pripravenosť treba odkontrolovať a odsuhlasiť technikom cca. týždeň pred montážou. Nerealizácia montáže z dôvodu nepripravenosti
stavebného otvoru, bude účtovaná ako 8 hod. x 6,-€ = 48,- EUR / montážnik. Náhradný termín montáže sa určí po dohode.

Zameranie okien a dverí našim technikom je spoplatnené sumou 50 Eur s DPH. V prípade objednania výrobkov z  našej firmy, sa táto
suma neplatí, inak je vystavená faktúra za zameranie.

Informácie o montážnych prácach:

DEMONTÁŽ: Rozumie sa vybúranie pôvodných okien, dverí a parapiet. Pri demontáži nezaručujeme, že sa nepoškodí vonkajšia
alebo vnútorná špaleta, obklad alebo iné pôvodné doplnky.
MONTÁŽ NA PENU: Osadenie okna, vyváženie, uchytenie na montážne kotvy alebo skrutky a zapenenie montážnou penou.
Montážne kotvy a pena sú zahrnuté v cene montáže. V cene montáže je aj okamžitá montáž príslušenstva k oknám ( parapiet, žalúzií,
sieťok... ) Montáž príslušenstva a doplnkov, ktoré na žiadosť objednávateľa neboli namontované priamo pri dohodnutej montáží, je
spoplatnené cenou montáže príslušenstva podľa aktuálne platného cenníka.
MONTÁŽ NA PÁSKY: Montáž na pásky zahŕňa montáž na penu uvedenú vyššie, plus nalepenie izolačných pások. Cena pások je
zahrnutá v cene montáže na pásky. Pritretie týchto pások nie je súčasťou montáže a ukladá sa ako povinnosť objednávateľovi
najneskôr do 1 mesiaca od montáže okien  a dverí.
MURÁRSKE PRÁCE: Murárskymi prácami sa rozumie orezanie prebytočnej peny a výspravky špaliet napojením na pôvodnú hranu
špalety. ( Neobsahuje rohové lišty, stierkovanie a maľovanie a pod.)
PRÍPRAVA STAVBY: Pri výmene okien a dverí vzniká v priestoroch stavebná suť a prach. Zákazník musí s týmto faktorom rátať a
tomu prispôsobiť prípravu staveniska ( odniesť alebo zakryť všetky predmety ktorým môže hroziť poškodenie a pripraviť priestor tak,
aby bol voľný a bezpečný prístup ku všetkým otvorom ).
Objednávateľ je povinný sprístupniť cestu k miestu montáže diela, tiež vytvoriť možnosť napojenia na el. energiu a úžitkovú vodu.
Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela nebude rušený zásahmi tretích osôb.

Vypracoval: Marek Ochaba
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