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V tejto ponuke sú farebne vyznačené položky zahrnuté v Hrubej stavbe, Hrubej stavbe rozšírenej a Stavbe na kľúč

CENOVÁ PONUKA
Autor štúdie: Ing. Arch Jozef Istenes

č.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Položka

základy s hydroizoláciou
nosné steny, obvodové
nosné priečky
nenosné priečky
strop prízemia - konštrukcia
krov, pokládka krytiny
statické prvky
spojovací materiál
strešná krytina,doplnky,fólia
vonkajšie podhľady
strešné okná
sklápacie schody
okná, vch. dvere...
klamp.konšt.-žľaby, zvody,...
balkón
zábradlie
zateplenie fasády
vonkajšia fasáda
zateplenie krovu
dokládka stropov
komín
doprava na stavbu
vybavenie staveniska
výrobno montážna dokumentácia
HRUBÁ STAVBA
vnútorné omietky
elektroinštalácia
kúrenie
rozvody vody a odpadu

Upresnenie položky

Hrubá stavba
Hrubá stavba rozšírená
Stavba na kľúč

Hrubá
stavba

Hrubá
stavba
rozšírená

Stavba na
kľúč

KM Beta

plast,trojsklo
pozink. farbený

silikát

Prespor
lešenie,žeriav,odpad...

98 392,75

el.podlahove

fotovoltaický ohrev TÚV
rekuperácia

podlahová konštrukcia príz.-poter
podlahová konštrukcia pos.-poter
doprava na stavbu
vybavenie staveniska
HRUBÁ STAVBA ROZŠÍRENÁ
keramické dlažby
keramické obklady
vnútorné maľby biele - 2 x náter
zariadenie kúpeľne a WC
podlahy
interiérové dvere, zárubne, kovanie
schody interiérové
doprava na stavbu
vybavenie staveniska
STAVBA NA KĽÚČ
Cena bez DPH v EUR
Cena s DPH v EUR

*
*

Pasívny EKO-DOM

ubytovanie,WC,odpad

134 530,42

ubytovanie,WC,odpad

157 090,22
98 392,75 134 530,42 157 090,22
118 071,30 161 436,50 188 508,27

cenová ponuka neobsahuje izoláciu a povrchovú úpravu sokla ( nie sú známe výšky )
cena základov je počítaná na rovinatý pozemok, v prípade sklonu pozemku dopočet podľa projektu základov
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Konštrukčné skladby:
Obvodová stena:
- silikátová omietka
- drevovláknitá doska
- nosná drevená konštrukcia
- izolácia Unifit 0,37 Ecose
- ekopanel
- interiérová omietka

7 mm
100 mm
160 x 60 mm
160 mm
60 mm
5 mm

Strecha:
- interiérová omietka
- ekopanel
- drevený rošt
- izolácia Unifit 0,37 Ecose
- izolácia Unifit 0,37 Ecose
- izolácia Unifit 0,37 Ecose
- nosná konštr. strechy
- strešná fólia
- latovanie
- krytina - KM beta
Podlaha prízemie:
- anhydritový poter
- fólia
- podlahový polystyrén EPS 100
- hydroizolácia
- betónová platňa
Nosná priečka ( 290 mm):
- interiérová omietka
- ekopanel
- rámová konštrukcia 160
- ekopanel
- interiérová omietka
Nenosná priečka ( 130 mm ):
- interiérová omietka
- ekopanel
- ekopanel
- interiérová omietka
Okná:
Parapety:
Komín:
Žľaby zvody

5
40
100
200
100
100

mm
mm
mm
mm
mm
mm

50 mm
037

150 mm
5 mm
150 mm - odhad

5
60
160 x 60
60
5

mm
mm
mm
mm
mm

5
60
60
5

mm
mm
mm
mm

plast, trojsklo 0,7
exteriér Al, interiér plast
Prespor
pozink. farbený

v konštrukcii

v konštrukcii
v konštrukcii
v rošte

