FIPA, s.r.o.

so sídlom

Nám. SNP 841/118, 976 13 Slovenská Ľupča

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

CENOVÁ PONUKA

DOM 1

Hrubá stavba
Hrubá stavba rozšírená
Stavba na kľúč

obvodovej steny 7,43
obvodovej steny 0,13

R
U
č.p.

Položka

Upresnenie položky

Cena bez DPH
v EUR

Cena bez DPH
v EUR

Cena bez DPH
v EUR

1 základy s hydroizoláciou
2 nosné steny, obvodové

3 nosné priečky
4 nenosné priečky
5 strop prízemia - konštrukcia
6 krov, pokládka krytiny
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

statické prvky
spojovací materiál
strešná krytina,doplnky,fólia
vonkajšie podhľady
strešné okná
sklápacie schody
okná
klamp.konšt.-žľaby, zvody,...
balkón
zábradlie
zateplenie fasády

18 vonkajšia omietka
19 zateplenie krovu
20
21
22
23
24

dokládka stropov
komín
doprava na stavbu
vybavenie staveniska
výrobno montážna dokumentácia

Steico Protect M 100 mm, nosná
drevená konštrukcia 160x60 mm,
izolácia Unifit 0,37 Ecose 160 mm,
ekopanel
ekopanel, drevená konštrukcia
160x60 mm, ekopanel
ekopanel, ekopanel
nosná konštrukcia strechy, difúzna
strešná fólia, latovanie, drevený rošt

KM Beta
tatranský profil, lazúra

plastové biele, trojsklo
pozink. farbený

armovacia sieťka s lepidlom,
silikátová omietka 7 mm
izolácia Unifit 0,37 Ecose 100 mm
izolácia Unifit 0,37 Ecose 200 mm
ekopanel
Prespor
lešenie,žeriav,odpad...

HRUBÁ STAVBA
25
26
27
28

vnútorné stierky
elektroinštalácia
kúrenie
rozvody vody a odpadu

29 podlahová konštrukcia príz.-poter
30 podlahová konštrukcia pos.-poter
31 doprava na stavbu
32 vybavenie staveniska
33
34
35
36
37
38
39
40
41

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

54 768,54
armovacia sieťka s lepidlom, štuková
stierka 5 mm
el.podlahove
hydroizolácia, podlahový polystyrén
EPS 100 mm 037, fólia, betónový
poter s výstuhou (kari rohož)

ubytovanie, WC, odpad

71 050,39
materiál do 11,6 EUR/m2
materiál do 11,6 EUR/m2

materiál do 11,6 EUR/m2
obložkové, lamino
celodrevené buk
ubytovanie, WC, odpad

NA KĽÚČ
*
*

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

80 983,74

