Obchodní zastoupení Děčín
SULKO s.r.o.
Masarykovo nám. 18
405 02 Dečín
Váš obchodní manažer: Orna Petr
Tel: 602 531 108
Email: petr.orna@sulko.cz
www.sulko.cz

CENOVÁ NABÍDKA Č. N18530577B
obecní úřad Staré Křečany
Staré Křečany 38
407 60 Staré Křečany
Tel: 724 251 774
Email: dotace.krecany@volny.cz

Vážený zákazníku,
Děkujeme za vaši důvěru. Jsme potěšeni, že jste se s Vaší poptávkou obrátili na společnost SULKO – Tradičního českého výrobce
spolehlivých oken a dveří od roku 1993.
Plastová a hliníková okna vyrábíme na automatizovaných výrobních linkách evropské kvality, čímž Vám garantujeme nejvyšší
možnou spolehlivost. Při výrobě oken a dveří SULKO spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními dodavateli, kterými jsou
například REHAU, GU, AGC, HOPPE apod.
Spolehlivé okno se nevyrobí samo, a proto společnost SULKO tvoří více než 300 kvalifikovaných odborníků, díky kterým si můžete
vybrat z několika úrovní tepelné izolace, bezpečnosti, designové atraktivity oken a dveří. Záleží jen na Vás, kterou úroveň
funkčnosti a kvality okna si zvolíte. Umíme uspokojit i nejnáročnější zákazníky.
Navštivte naše prodejní místa SULKO po celé ČR. Bezplatně se poraďte s našimi odborníky, jaký typ oken a dveří je pro Váš
dům či byt nejlepší. Navíc si můžete v našich třech speciálních prodejnách - SULKO Galeriích v Praze, Brně, Olomouci či
Ostravě, otestovat odolnost našich oken proti mrazu, dešti, hluku nebo silnému nárazu a vyzkoušet až 3 000 vzorků.
Zdarma se poraďte s našimi odborníky, zda nabídky jiných výrobců po technické stránce odpovídají Vámi poptaným
parametrům a požadavkům.
Platnost Vaší cenové nabídky je 14 dní. Platnost se nevztahuje na časově omezené slevové akce společnosti SULKO.
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SULKO s.r.o.
Československé armády 981/41
Zábřeh
789 01
tel.:
fax:
e-mail: sulko@sulko.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
č.ú.: 30102841/0100
IČ: 47976969 DIČ: CZ 47976969
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským obch. soudem v Ostravě,sp.zn.oddíl C,vložka 5878, den zápisu 13.5.1993.

Nabídka: N18530577B
Objednatel:

obecní úřad Staré Křečany
Adresa stavby:

IČ:
DIČ:

00261653
CZ00261653

Zástupce:
tel.:
fax:
e-mail:

724 251 774

Adresa:

Staré Křečany 38
Staré Křečany
407 60

Termín realizace:

16.1.2019

Zpracoval: Orna Petr

Zpracováno dne:

dotace.krecany@volny.cz

Výrobní rozměry dodal:

SULKO Classic Line
Okna SULKO Classic Line jsou spolehlivým a cenově
dostupným řešením pro Vaše bydlení.
Okna SULKO Classic produktové řady KLASIK s pěti komorami,
konstrukční hloubkou 70 mm a dvěma těsnícími rovinami, jsou
základním systémem, vhodným pro běžnou výstavbu a rekonstrukce.
název systému
počet komor
stavební hloubka rámu
počet těsnění

SULKO Classic Line
5
70 mm
2

Jak nejvíce ušetřit s novými okny? Porovnejte si parametry
oken na zadní straně této nabídky.
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N18530577B
Rozměry rámu: 1260,0 x 2000,0 mm

Pozice: 1/: Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství

Výš ka kli ky:

Dvojdílné vchodové dveře
25 860,00 Kč
Ořech č. 225L/Bílá
XPA24_012 Výplň PVC 24 mm - Oře ch /
bílá U=1.19
P24XPA24_ 012 Výplň PVC 24 mm - Ořech /
bílá U=1.19
S24 o4-16TGI-T4 U=1.1 30dB Kůra čirá-ext
-TNp
Rám 76
GU - MFT
Klapačka velká 64mm
Křídlo Z118
Standard
Poutec 86mm
Klika - Klika se zakrytím cyl. vložky
Hermat Porto BRONZ
VDV GU le vé 2 x střelka AUTOMAT
VD spodn í pravé GU AU TOMAT/střelka
Vlozka Guard G550 41/51 + 5
717,00 Kč
klicu 1 ks
rozšíření 20 mm d=2000,0mm
265,00 Kč
rozšíření 20 mm d=2000,0mm
265,00 Kč
rozšíření 20 mm d=1300,0mm
172,00 Kč
rozšíření 20 mm d=1300,0mm
172,00 Kč
(FFG) A:105 0

Popis:

* Brtníky

Základní cena:
Barva (ext/i nt):
Sklo:

Rám:
Práh:
Stulp:
Křídlo:
Barva těsnění:
Pevné příčky:
Klika:
Kování:
Doplňky:
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Množství: 1

Cena za ks: 27 451,00 Kč

Celkem:

27 451,00 Kč
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Rozměry rámu: 1910,0 x 2690,0 mm

Pozice: 2/: Sestava

Pozice: 2a
1870,0x2100,0 mm 1 ks
Spoje:
Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře
34 368,00 Kč
Barva (ext/i nt): Bahenní dub 2 č.4914 oboustranná
Sklo:
XPA24_242 Výplň PVC 24 mm - Bahenní
dub 2 oboustr. U=1.19
Rám:
Rám 76
Práh:
GU - MFT
Stulp:
Klapačka velká 64mm
Křídlo:
Křídlo Z118
Barva těsnění: Standard
Pevné příčky: Poutec 86mm
Klika:
Koule - Klika se zakrytím cyl.
vložky Hermat Porto BRONZ
Kování:
--VD levé KFV Auto mat
VD spodní pravé KFV AUTOMAT
Doplňky:
Vlozka Guard G550 41/51 +
717,00 Kč
5 klicu 1ks
rozšíření 20 mm d=2100,0mm
384,00 Kč
rozšíření 20 mm d=2100,0mm
384,00 Kč
rozšíření 20 mm d=1910,0mm
350,00 Kč
Výš ka kli ky:
(FFG) A:105 0
______________
_________________________________________
Pozice: 2b
1870,0x548,0 mm 1 ks
Základní cena: Jednodílné okno
3 449,00 Kč
Barva (ext/i nt): Bahenní dub 2 č.4914 oboustranná
Sklo:
F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB Float-TNp
Rám:
Rám 76
Křídlo:
Pevné zasklení
Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
Barva těsnění: Standard
Klika:
žádná
Doplňky:
rozšíření 20 mm d=548,0mm
100,00 Kč
rozšíření 20 mm d=548,0mm
100,00 Kč
rozšíření 20 mm d=1910,0mm
350,00 Kč
______________
_________________________________________
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celkem
ZMSP2V X-S-002 s poj H 2mm + 1xFe

602,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 40 804,00 Kč

Celkem:

40 804,00 Kč
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Rozměry rámu: 1100,0 x 1350,0 mm

Pozice: 3/: příslušenství

Základní cena:
Doplňky:

Popis:

9:54:10 16.1.2019

illmod Eco 4x15 šedá (bal.8m)
1ks

91,00 Kč

* do spojů

Množství: 1

Cena za ks: 91,00 Kč

Celkem:

91,00 Kč
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Položky
Položek: 3 cena:
..přepište - spec. doplňky
Doplňující a spojovací profily
028Demontáž - okno dřevěné zdvojené [bm]
056Likvidace-zdvojené okno [ks]
011Montáž plastových dveří a sestav [bm]
040Zednické zapravení
Doprava

17,39 m
3,00 ks
15,48 bm
17,39 m
1,00 jm

Součet:
DPH[21%]:

Celkem:
Záloha:

63 677,00 Kč
1 525,00 Kč
3 144,00 Kč
1 252,00 Kč
957,00 Kč
5 571,00 Kč
2 782,00 Kč
500,00 Kč

79 408,00 Kč
16 675,68 Kč

96 084,00 Kč
0,00 Kč

SULKO - kdo jsme
Jsme česká společnost s více jak 25 – ti letou tradicí, která vyrábí kvalitní česká okna a dveře v Zábřehu. Jsme držiteli několika
ocenění a certifikátů, které garantují vysokou spolehlivost našich oken.
Zvolte si kvalitní česká SULKO okna a dveře.
SULKO – jak vyrábíme okna a dveře
Okna a dveře vyrábíme na nejmodernějších výrobních strojích. Denně pečlivě přistupujeme k výrobě každého kusu oken a dveří,
čímž ručíme svým zákazníkům za prvotřídní spolehlivost našich výrobků.
Umíme vyrábět pro velký počet zákazníků. Díky precizní automatizované výrobě umíme vyrobit okno na míru přímo pro Vás.
Rozhodněte se pro spolehlivá SULKO okna vyrobená moderní automatizovanou výrobou.
SULKO – z čeho vyrábíme
Při výrobě oken spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními společnostmi – REHAU, GU, AGC apod. Vyrábíme z léty prověřených a
osvědčených materiálů, které splňují nejpřísnější technické normy. Námi vyrobená okna a dveře patří k evropské špičce kvality.
Pro výrobu plastových profilových systémů je používána koextruze, tj. využití recyklovaných materiálů. Toto je dáno legislativními
nařízeními Evropské Unie a ohledem na ochranu životního prostředí, která je pro naši společnost jednou z priorit. Veškeré používané
materiály splňují vedle platné normy (EN12608) i požadavky různých národních jakostních standardů (např. RAL, CSTB). Všechny
naše okenní profily splňují ty nejpřísnější požadavky. Zvláště to platí pro naše koextrudované produkty, které jsou navíc ekologické a
šetří nerostné zdroje.
Kupte si to nejlepší, co můžete mít.
SULKO – Jaký typ skla zvolit
U nás si můžete vybrat z různých typů zasklení, které budou přesně vyhovovat Vašim očekáváním a potřebám. Můžete si vybrat ze
široké škály standardních i speciálních zasklení.
Vyberte si efektivně izolační dvojsklo nebo trojsklo dle Vašich potřeb a nároků.
SULKO – inovativní kování GU
I u typu kování si můžete vybrat různé úrovně bezpečnosti a funkčnosti, aby okna a dveře vyhovovaly Vašim potřebám. Kromě
standardní nebo maximální bezpečnosti se můžete rozhodnout také pro designovou a bezpečnostní novinku – skryté kování.
Přijďte se bezplatně poradit na prodejní místa SULKO, jaký typ kování nejvíce vyhovuje Vašim očekáváním.
SULKO – žaluzie, sítě, exteriérové rolety,... všechny doplňky
Chcete bílá okna s bílými žaluziemi, sítěmi proti hmyzu, bílými parapety, bílými interiérovými žaluziemi a bílé exteriérové rolety nebo
žaluzie? Anebo toužíte mít okna v hřejivé imitaci dřeva a k nim v podobné imitaci parapety a žaluzie a další doplňky?
Vyberte si z mnoha barevných variant SULKO okna včetně příslušenství podle svým představ. Okno nemusí být jen bílé.
SULKO – Co je to odborná montáž
Nepodceňujte kvalitně odvedenou montáž s ISO páskami podle platných stavebních norem. Pokud zvolíte špatný typ montáže okna,
může Vám zatékat domů, můžou se tvořit plísně, nebo Vás okno nebude spolehlivě chránit před nepříznivým počasím.
Žádejte odbornou SULKO montáž a zajistěte si tak pohodu a dlouhodobou spokojenost.
SULKO – Co je to S3 systém
Společnost SULKO doporučuje S3 systém jako systémové řešení funkčního těsnění připojovací spáry otvorových výplní dle platné
legislativy a požadavků normy ČSN 730540-02 (Tepelná ochrana budov).
Na spáru působí tyto vlivy: sluneční záření, vítr, déšť, teplota, hluk, chemikálie, pohyb konstrukcí.
9:54:10 16.1.2019
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Vady připojovací spáry způsobují: plísně, tepelné mosty, špatná zvuková izolace, koroze degradace.
Požadavky na připojovací spáru: nulová infiltrace, nulová stékavost, schopnost dilatace, tepelně a zvukově izolační zábrana,
životnost.
SULKO – Zaměření výrobků
Před výrobou bude provedeno zaměření společností SULKO. Objednavatel garantuje svoji účast při zaměřování. Přesné výrobní
rozměry budou stanoveny na základě zaměřených hodnot. Pokud si zákazník chce provést zaměření sám, bude garantovat rozměry
on. Cenová nabídka může být po zaměření skutečných hodnot upravena.
SULKO – Platnost cenové nabídky
Standardně jsou cenové nabídky platné 14dní od vytvoření. Je však na dohodě s obchodním manažerem, jak dlouho bude platná
právě Vaše nabídka.
SULKO – Záloha dopředu na okna či dveře
Minimální hodnota zálohy, která se platí předem, bývá 80 % z celkové hodnoty objednávky. Výše zálohy je v cenové nabídce přesně
definovaná.
SULKO – Dodací lhůta
Dodací lhůta na standardní výrobky SULKO je 3 až 6 týdnů, na nestandardní prvky 6 až 8 týdnů od zaplacení zálohy, pokud se strany
nedohodnou jinak.
SULKO – Záruční podmínky
Minimální záruční lhůta na výrobky SULKO je uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách SULKO s.r.o. a Reklamačním řádu
společnosti. Oboje je k dispozici na webových stránkách www.sulko.cz
SULKO – Zelená úsporám
Výrobky SULKO splňují podmínky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.
SULKO – Webové stránky
Drobné příslušenství je možné objednat na www.sulko.cz sekce e-shop
Typy otevírání:
O - otvíravé, standardně dodávané se zvedačem křídla a pojistkou proti sklopení v otevřené poloze
OS - otvíravé a sklopné, standardně dodávané se zvedačem křídla, pojistkou proti sklopení v otevřené poloze a MIKROVENTILACÍ
(od min. šířky okna 520 mm)
S - sklopné
FIX - pevné zasklení
VD - vchodové dveře
BD - balkonové dveře
Standardně dodávána:
- kompripáska mezi rámem a přípojným profilem
- uzavírací profil drážky (záslepka drážky v rámu)
Smysl otvírání křídla při pohledu zevnitř, ven otvíravé VD zvenku. Uváděné rozměry: šířka/výška mm. Není-li u daného prvku
uvedeno jinak, jsou křídla těchto prvků otvíravá dovnitř. Otevíravost prvků se posuzuje z pohledu pantů. Rozměry se rozumějí
rozměry rámů bez přípojného profilu, u vchodových dveří a prvků s AL prahem výška od čisté O po horní hranu rámu, u sestav
celkový rozměr sestavy bez přípojného profilu (v případě sestavy s vchodovými dveřmi nebo prvky s AL prahem výška od čisté „O“ po
horní hranu sestavy). K sestavám je nutno dodat nákres. Rozměry jednotlivých dílů sestavy budou upraveny na základě použité
statiky a doplňkových profilů.
Uplatnění snížené sazby DPH 15% lze uplatnit pouze pro dodání výplní stavebních otvorů včetně montáže pro účely bytové výstavby.
Musí být splněny podmínky ustanovení paragrafu 48 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. V ostatních případech bude sazba DPH 21%.
Pokud se uplatní režim přenesení daňové povinnosti:
Objednatel tímto prohlašuje, že předmět díla bude využíván, alespoň částečně, k činnosti, která je ve smyslu ZDPH ekonomickou
činností. Konkrétně se jedná o (doplnit specifikaci této činnosti – typicky předmět podnikání objednatele). Při fakturaci díla se uplatní
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e ZDPH. Objednatel, pro kterého je dílo uskutečněno, je povinen a přiznat DPH
dle platné sazby *15% - bytové účely; * 21% nebytové účely.
UPLATŇUJI ŘEŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI:
(Nehodící prosím škrtněte)

ANO

bytové x nebytové
NE

POŽADUJI PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE PLATNÉ NORMY ČSN 746077 V EXTERIÉRU A
INTERIÉRU:
ANO
NE
(Nehodící prosím škrtněte)
POŽADUJI PROVEDENÍ ŽALUZIÍ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY DLE PLATNÉ NORMY EN13120/A1, EN16434 A EN16433:
ANO
NE
(Nehodící prosím škrtněte)
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Objednatel, zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem
společnosti SULKO s.r.o. Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s výše uvedenými údaji, byly mu srozumitelně vysvětleny
specifikace jednotlivých prvkůa závazně objednává výše uvedené položky.
Zákazník prohlašuje, že mu byly společností SULKO s.r.o. v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy sděleny tyto
informace:
- totožnost, telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty
- označení zboží a služby a popis jejich hlavních vlastností
- cena zboží a služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
- způsob platby, způsob dodání a plnění
- náklady na dodání
- údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.
- že převzal platné Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád a Návod na obsluhu a údržbu PVC a AL oken.
*Obrázky v nabídce jsou pouze ilustrativní, neznázorňují nabízený produkt.

Datum: 16.1.2019 9:54:10

…………………………………………………

…………………………………………………
podpis zákazníka, objednatele

Orna Petr
602 531 108
petr.orna@sulko.cz
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