FIPA, s.r.o.

so sídlom

Nám. SNP 841/118, 976 13 Slovenská Ľupča

strana 1/2

IČO:36 770 213, DIČ: 2022367204, IČ DPH: SK2022367204, zápis v OR OS Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č.12988/S
Kontakt: mobil: +421 911 113 844, +421 911 508 737, e-mail: fipa@fipa.sk, web: www.fipa.sk
V tehto ponuke sú farebne vyznačené položky zahrnuté v Hrubej, Hrubej rozšírenej a Stavbe na kľúč

Orientačná cenová ponuka
Stavba : Pasívny EKO-DOM
Autor Štúdie : Ing.arch. Jozef Istenes
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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
žľaby, zvody,...
balkón
zábradlie
zateplenie fasády
vonkajšia omietka
zateplenie krovu
dokládka stropov
komín
doprava na stavbu
vybavenie staveniska
výrobno montážna dokumentácia
HRUBÁ STAVBA
vnútorné stierky
elektroinštalácia
kúrenie
rekuperácia
fotovoltaický ohrev TÚV
rozvody vody a odpadu
podlahová konštrukcia príz.-poter
podlahová konštrukcia pos.-poter
vybavenie staveniska
doprava na stavbu
HRUBÁ STAVBA ROZŠÍRENÁ
keramické dlažby
keramické obklady
vnútorné maľby biele - 2 x náter
zariadenie kúpeľne a WC
podlahy
interiérové dvere, zárubne, kovanie
schody interiérové
vybavenie staveniska
doprava na stavbu
NA KĽÚČ

Upresnenie položky

Hrubá stavba
Hrubá stavba rozšírená
Stavba na kľúč
Cena bez DPH Cena bez DPH Cena bez DPH
v EUR
v EUR
v EUR

penové sklo

fatrafol

plastové biele, trojsklo,6kmr

hliník
silikatova

nerez
lešenie,žeriav,odpad,WC,ubyt...

96 375,63

el.podlahove + sal.panely
vrátane zásobníka TÚV

WC,odpad,ubytovanie...

129 075,18

obložkové, lamino
celodrevené buk
WC,odpad,ubytovanie...

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

150 496,64
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Orientačná cenová ponuka

Pasívny EKO-DOM
Ing. arch. Jozef Istenes

Stavba:
Autor štúdie:

Konštrukčné skladby:
Obvodová stena:
- silikátová omietka
- drevovláknitá doska
- nosná drevená konštrukcia
- izolácia Clasic032 Ecose
- ekopanel
- interiérová stierka

7 mm
100 mm
180 x 60 mm
180 mm
60 mm
5 mm

Strecha:
- interiérová stierka
- ekopanel
- drevený rošt
- izolácia Clasic032 Ecose
- izolácia Clasic 032 Ecose
- nosná konštr. strechy
- strešná fólia
- vyspádovaný záklop OSB
-povlaková krytina - Fatrafol

5
60
100
100
300

Podlaha prízemie:
- betón.poter s výstuhou ( kari rohož)
- fólia
- podlahový polystyrén EPS 100 037
- hydroizolácia
- betónová platňa
- penové sklo
Nosná priečka ( 290 mm):
- interiérová stierka
- ekopanel
- rámová konštrukcia 160
- ekopanel
- interiérová stierka

mm
mm
mm
mm
mm

50 mm
100 mm
5 mm
150 mm - odhad

400 mm - odhad

5
60
160 x 60
60
5

mm
mm
mm
mm
mm

5
60
60
5

mm
mm
mm
mm

Nenosná priečka ( 130 mm ):
- interiérová stierka
- ekopanel
- ekopanel
- interiérová stierka
Okná:
Parapety:
Komín:

plastové biele, trojsklo 0,7, 6kmr
exteriér Al, interiér plast
nerez

Žľaby zvody

pozink. farbený

v konštrukcii

v rošte
v konštrukcii

