Zákazník: Obecný úrad Brehy
Kontakt: Ing.Tencer
Adresa: Brehy č.117

BREHY
968 01
IČO/dát.nar.:
Banka: , účet
E-mail: starosta@brehy.sk
Telefon: 0905 417 540
Fax:

DIČ:

Dátum: 11.10.2017

CENOVÁ PONUKA
Číslo ponuky: 54895
Objekt: Dielne-okná s bezpečnostným sklom.

Číslo zákazky:

Vypracoval: Pavol Beňo 0917 501 804
AB TEAM,s.r.o. je tradičná slovenská výrobná firma. Vyrábame výplňové konštrukcie a ľahké obvodové
plášte. Tak ako to máme v skrátenej forme pri našom logu: okná - dvere - fasády, návrh, výroba, montáž,
servis, plast - hliník - oceľ - sklo. V mene svojom a na svoju zodpovednosť výrobky uvádzame na trh.
Snažíme sa zákazníkom vysvetliť súvislosti so samotnou konštrukciou, ale i súvislosti s napojením na stavbu.
Vyrábame, montujeme a venujeme sa aj detailom, ktoré si projektujeme. Našu prácu zabezpečujeme
operatívnym servisom. Spolupracujeme s nemeckým plastovým profilovým systémom GEALAN a
s európskymi výrobcami hliníkových systémov WICONA ( Hydro Building Systems ) a CORTIZO.
Konštrukcie dopĺňame kvalitnými dvoj - trojsklami SAINT GOBAIN NITRASKLO a bezpečnostným
kovaním SIEGENIA AUBI. Sú to naši nemeckí dlhoroční obchodní, ale hlavne technickí partneri.
Spolupracujeme aj so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, podieľame sa na
formovaní výrobkového a montážneho ratingu. Investujeme do vzdelania, robíme vývoj a osadzovací detail
máme chránený aj na Úrade priemyselného vlastníctva. Ponúkame Vám vyzreté technické riešenia
s profilovými hĺbkami plastových profilov do 82,5mm. Ponúkame Vám tiež na spoluprácu spoľahlivý tím.
Pozývame Vás na návštevu k nám do výroby. Radi si dohodneme stretnutie i na Vašej stavbe. Nasledujúca
konštrukčno-cenová ponuka platí 60 dní od vyhotovenia ponuky, v neskoršom termíne doporučujeme cenu,
prípadne i technické riešenie konzultovať.
Špecifikácia jednotlivých položiek je realizovaná podľa upresnenia kupujúceho (objednávateľa), v zmysle
dohody o technickom riešení a v zmysle dohody o cene. Záručná doba na výrobky a montážne práce
zabezpečované kompletne odbornými pracovníkmi spoločnosti je v zmysle záručných podmienok 36 mesiacov
od prevzatia diela. Záručná doba na výrobky bez zabudovania je 24 mesiacov od ich prevzatia. Na doplnky
(žalúzie, predokenné rolety, protihmyzové sieťky, samozatvárače, parapety, el. zámky, bezpečnost. cylindrické
vložky, dverné výplne) ako aj na komponenty podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu sa vzťahuje záručná
doba 24 mesiacov. Na murárske práce a výspravky sa vzťahuje záruka 18 mesiacov. Po zistení chyby je bez
zbytočného odkladu povinný kupujúci ( objednávateľ ) písomne upozorniť dodávateľa ( zhotoviteľa ).
Dodacie podmienky sú cca 3 až 5 týždňov po podpise cenovej ponuky a úhrade zálohy vo výške 40 až 70%
z celkovej ceny. Pri omeškaní úhrady zálohovej platby sa primerane upraví termín plnenia zhotoviteľom.
Ak objednávateľ jednostranne zmení údaje na ponuke po zameraní, podpísaní cenovej ponuky a zaplatení
zálohy, zhotoviteľ má právo upraviť cenu a termín dodania. Nedodržanie platobných podmienok, prípadne
zmena rozsahu je pre zhotoviteľa dôvodom pre zmenu termínov plnenia,ceny,záruky a platobných podmienok.
Podpísaná cenová ponuka objednávateľom i zhotoviteľom sa dňom podpísania obidvoch strán mení
na zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Podpísaná cenová ponuka upravuje rozsah a cenu
dodávaných výrobkov. V prípade potvrdenia montáže, podpísaná cenová ponuka upravuje rozsah dodávaných
výrobkov spolu so stavebnými prácami. Cena je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Meniť a
dopĺňať obsah cenovej ponuky je možné len formou písomných dodatkov, podpísanými oprávnenými
osobami.Pri odovzdaní zákazky, zákazník obdrží dodací list so záručnými podmienkami. Po dodaní výrobkov,
prípadne ak bola dohodnutá montáž tak po jej ukončení, je kupujúci ( objednávateľ ) povinný dodávateľovi
( zhotoviteľovi ) do 14 dní uhradiť celkovú cenu. Na rozsahom väčšie zákazky, na zákazky s náročnou
technickou špecifikáciou, prípadne na zákazky náročné na koordináciu postupu prác na stavbe, doporučujeme
uzatvoriť zmluvu, s upresnením aj iných obojstranne vopred dohodnutých podmienok.
Všetky obrázky sú vyobrazené ako pohľad zo strany pantov.
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Ponuka číslo: 54895
ok3132 Trojdielne okno.

Dátum: 11.10.2017

Pozícia: 1,
Množstvo: 1 ks
Šírka: 1980 mm
Výška: 1480 mm
Názov výrobku: okno z plastu ABenergy High
Profily: GEALAN S 8000 IQ
Farba: biela
Kovanie: Siegenia Titan AF
Súčiniteľ prechodu tepla: Uw= 1.55 W/(m2.K) celý výrobok
Sklo: Saint Gobain NITRASKLO, Waterfall (Kôra číra) 4mm - 16
SWSAD - Stadip 3.3.2 6mm PXN

-výplň v ráme a krídle okna sklo dubová kôra-dvojsklo bezpečnostné,
trieda bezpečnosti P1A-P2A
Výrobok

Základná cena Zľava

Trojdielne okno.
Príslušenstvo
3284- Kuplovací spoj H , 1480 mm
3284- Kuplovací spoj H , 1480 mm
7299- Terasový profil 41,5mm, 1980 mm
311019501 PE Al, biely, š 195 mm, 1980 mm
312921001 Krytka PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks
Cena vrátane doplnkov
ok3132 Trojdielne okno.

Cena za kus

Množstvo

562,59 €

10%

506,40 €

1 ks

Celková
cena
506,40 €

6,85 €
6,85 €
12,31 €
10,40 €
4,06 €

10%
10%
10%
10%
10%

6,16 €
6,16 €
11,08 €
9,36 €
3,65 €
542,81 €

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

6,16 €
6,16 €
11,08 €
9,36 €
3,65 €
542,81 €

Pozícia: 2,
Množstvo: 1 ks
Šírka: 1980 mm
Výška: 1480 mm
Názov výrobku: okno z plastu ABenergy High
Profily: GEALAN S 8000 IQ
Farba: biela
Kovanie: Siegenia Titan AF
Súčiniteľ prechodu tepla: Uw= 1.55 W/(m2.K) celý výrobok
Sklo: Saint Gobain NITRASKLO, Waterfall (Kôra číra) 4mm - 16
SWSAD - Stadip 3.3.2 6mm PXN

-výplň v ráme a krídle okna v 5/6 sklo dubová kôra-dvojsklo bezpečnostné,
trieda bezpečnosti P1A-P2A
-výplň v ráme v hornej časti v 1/6 pvc hr.24 mm
Výrobok

Základná cena Zľava

Trojdielne okno.
Príslušenstvo
biela hladká hr.24mm, 560 x 665 mm
3284- Kuplovací spoj H , 1480 mm
3284- Kuplovací spoj H , 1480 mm
7299- Terasový profil 41,5mm, 1980 mm
311019501 PE Al, biely, š 195 mm, 1980 mm
312921001 Krytka PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks
Cena vrátane doplnkov
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Cena za kus

Množstvo

542,44 €

10%

488,27 €

1 ks

Celková
cena
488,27 €

9,43 €

10%

8,49 €

1 ks

8,49 €

6,85 €
6,85 €
12,31 €
10,40 €
4,06 €

10%
10%
10%
10%
10%

6,16 €
6,16 €
11,08 €
9,36 €
3,65 €
533,17 €

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

6,16 €
6,16 €
11,08 €
9,36 €
3,65 €
533,17 €

Ponuka číslo: 54895
ok3132 Trojdielne okno.

Dátum: 11.10.2017

Pozícia: 3,
Množstvo: 1 ks
Šírka: 1980 mm
Výška: 1480 mm
Názov výrobku: okno z plastu ABenergy High
Profily: GEALAN S 8000 IQ
Farba: biela
Kovanie: Siegenia Titan AF
Súčiniteľ prechodu tepla: Uw= 1.55 W/(m2.K) celý výrobok
Sklo: Saint Gobain NITRASKLO, Waterfall (Kôra číra) 4mm - 16
SWSAD - Stadip 3.3.2 6mm PXN

-výplň v ráme a krídle okna sklo dubová kôra-dvojsklo bezpečnostné,
trieda bezpečnosti P1A-P2A
Výrobok

Základná cena Zľava

Trojdielne okno.
Príslušenstvo
3284- Kuplovací spoj H , 1480 mm
3284- Kuplovací spoj H , 1480 mm
7299- Terasový profil 41,5mm, 1980 mm
311019501 PE Al, biely, š 195 mm, 1980 mm
312921001 Krytka PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks
Cena vrátane doplnkov

Cena za kus

Množstvo

562,59 €

10%

506,40 €

1 ks

Celková
cena
506,40 €

6,85 €
6,85 €
12,31 €
10,40 €
4,06 €

10%
10%
10%
10%
10%

6,16 €
6,16 €
11,08 €
9,36 €
3,65 €
542,81 €

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

6,16 €
6,16 €
11,08 €
9,36 €
3,65 €
542,81 €

Cena dodávky
Cena demontáže
Cena montáže
Vyspravenie ostenia
Cena za montáž parapetov

1 618,79 €
124,52 €
260,16 €
189,83 €
26,01 €

Cena bez DPH
DPH 20,0 %
Výsledná cena spolu s DPH

2 219,31 €
443,86 €
2 663,17 €

Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol s normou STN 73 3134 ( Stavebné práce, Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa,
Požiadavky a skúšanie ) oboznámený. Zákazník potvrdzuje tiež skutočnosť, že pri obchodnom jednaní mu boli vysvetlené princípy tepelnej
ochrany budov, súvisiace normy a bola mu navrhnutá možnosť spracovania návrhu osadzovacích detailov. Ak nie je určené inak, vo
vnútorných priestoroch s trvalým pobytom ľudí sa v zimnom období počíta s teplotou vnútorného vzduchu 20 °C a s relatívnou vlhkosťou
vnútorného vzduchu 50 %. Tým, že súčasťou cenovej ponuky nie je samostatná položka pásková montáž, zákazník nepožaduje možnosť
návrhu osadzovacích detailov. Súvislosti vyplývajúce zo spojenia návrh - výroba - montáž - servis sú zákazníkovi známe a súhlasí s
dohodnutými podmienkami.
Zákazník týmto udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
so spracúvaním svojich osobných údajov pre AB TEAM, s.r.o. , Ladomerská Vieska, Priemyselná 281 IČO: 36003433 na spracovanie
cenovej ponuky a faktúry roku 2017.

kupujúci ( objednávateľ ):
čitateľné meno a priezvisko:
dátum, podpis:

dodávateľ ( zhotoviteľ ):
čitateľné meno a priezvisko:
dátum, podpis:
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