
Sádrokartonáři
15.1.2016
25.2.2016

od - do
nespec. - nespec. podhled rovný  (1x záklop 12,5mm, bez izolace) 80 m2 214 Kč 17 120 Kč
nespec. - nespec. montáž tepelné izolace podhledů a šikmin (1 vrstva) 80 m2 22 Kč 1 760 Kč
nespec. - nespec. příčka (1x záklop z každé strany, bez izolace) 55 m2 234 Kč 12 870 Kč
nespec. - nespec. montáž tepelné izolace příček (1 vrstva) 55 m2 17 Kč 935 Kč
nespec. - nespec. kastlík dvoustranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohu, bez izolace) 3 mb 298 Kč 894 Kč
nespec. - nespec. montáž ocel. zárubně 4 ks 337 Kč 1 348 Kč
nespec. - nespec. montáž parotěsné fólie vč.přelepení 80 m2 11 Kč 880 Kč

Zedníci
15.1.2016
11.2.2016

od - do

nespec. - nespec. omítání (vápenná jádrová do 20mm) 130 m2 114 Kč 14 820 Kč
nespec. - nespec. natažení stěn lepidlem s perlinkou (2 vrstvy lepidla) 130 m2 116 Kč 15 080 Kč
nespec. - nespec. štukování stěn (kýblovým štukem) 130 m2 75 Kč 9 750 Kč

 Předpokládaná cena celkem > 75 457 Kč
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do:
14.1.2016

do:
9:00

Nabídka zakázky

Dobrý den, dovolujeme si Vám nabídnout objednanou zakázku z našeho portálu (viz. kritéria a soupis prací níže). Čtěte pozorně. (je možné přihlásit se pouze k
jednotlivým profesím)

Popis zakázky: jedná se o částečnou rekonstrukci bytu.
   ID zakázky: 1054

Objem zakázky: 75 457 Kč
   Místo realizace: Praha 1

   Splatnost faktur: 14 dní
Typ budovy: panelový dům

Patro realizace: 1.patro
Výtah: ano - osobní

Parkování: ano - neplacené
Materiál: ne - požadavek na nákup od zhotovitele

Objednatel: fyzická osoba - koncový klient
Požadavek DPH: nerozhoduje
Jiný požadavek: ne
Zadání položek: zadáno odhadem - předpoklad navýšení ceny
Zadání datumů: datumy zadány orientačně, je možné případně domluvit termíny jiné

Vážnost zakázky: klient objednal zakázku závazně pouze na portálu Ceníky Řemesel

   Profese 1:
            od:
            do:

podobný harmonogram položka množství jednotka    cena /
jednotka cena / položka

   Profese 2:
              od:
              do:

podobný harmonogram
položka množství jednotka    cena /

jednotka cena / položka

Poznámky:
Uvedené ceny jsou bez DPH. Jednotlivé položky obsahují pouze samotnou práci - veškerý materiál dodává objednatel.
Konečná cena díla se počítá na základě skutečně provedených prací.
Cena za dopravu řemeslníků je již obsažena v jednotkových cenách, případná cena dopravy materiálu 7Kč/km + 175Kč/hod
Cena případných víceprací se řídí aktuálními cenami z webového portálu  www.cenikyremesel.cz/ceniky
Smlouvu o dílo připravujeme my dle šablony, která je zveřejněna na  www.cenikyremesel.cz/informace-pro-klienty

Odměna od zhotovitele pro firmu CENÍKY ŘEMESEL s.r.o. za zprostředkování a přípravu
zakázky včetně vyhotovení veškerých dokumentů k zakázce činí: (plaktí se zpětně ze skutečně proplacených faktur)

Přehled přihlášených řemeslníků k této zakázce:
www.abcdefgh123.cz

Pokud máte o tuto zakázku zájem, přihlaste se prosím kliknutím na tento odkaz


