Příloha č. 2 ke SOSB č.: …….

Objekt:…….

NABÍDKOVÝ KATALOG KLIENTSKÝCH ZMĚN PRO VÝSTAVBU RD MÍROVICE VELEŇ

A
Číslo
změny
1

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č.1 SOSB) v dispozici domu a zahrady
Typ klientské změny

m.j.

Kč vč. DPH
/m.j.

Úprava nebo posun SDK příčky vč. rozvodů podlahového topení
m2
Sprchový kout v 2.NP ve 2.07 (RD 4+1L,P)
Doplnění SDK příčky mezi 2.06/2.07
Zvětšení plochy podlahového topení
Dodávka a pokládka standardních obkladů a dlažeb (obklad do výšky - 2000 mm)
Změna typu sádrokartonu - voděodolný
Dodání a osazení plných dveří 750/1985mm na posuvu včetně kování
Instalace ventilátoru vč. odvětrávacího potrubí a el.instalace
Nový el. vývod pro světlo nad umyvadlem - společný vypínač
Nová el. zásuvka vedle umyvadla
Nová el. zásuvka vedle žebříkového otopného tělesa
2
kplt
Nové kanalizační potrubí pro vaničku, umyvadlo a WC
Nové vodoinstalační potrubí pro vaničku, umyvadlo a WC
Nové žebříkové otopné těleso 1680/600 mm vč. el. patrony 500W a termostatu
Dodávka + montáž - sprchová vanička + sifon k vaničce + přizdívka za vaničkou
+ zástěna ke sprchové vaničce (neprůhledné nebo čiré sklo)
Dodávka + montáž - sprchová baterie + sprchový set
Dodávka + montáž - standardní umyvadlo + příslušenství (sifon + výpusť + baterie)
Dodávka + montáž - wc závěsné + příslušenství + přizdívka za wc
Hydroizolační nátěr podlahy
Odpočet za plovoucí podlahu je součástí předmětné ceny.
Osazení dveří do šatny - místnost 2.04
Doplnění SDK příčky mezi 2.04/2.01
3
kplt
Dodání a osazení standardních plných dveří 800/1970mm se zárubní a včetně kování
Větrací otvory s mřížkou na příčce 2.04/2.01 – 2ks
Pokud bude změna uplatněna po již provedených rozvodech, bude daná cena navýšena o 75% původní ceny !

B
Číslo
změny
1
2
3
4
5

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č.1 SOSB) v zdravotechnické instalaci a ústředním
vytápění domu
Typ klientské změny
Přesun vodoinstalačního nebo kanalizačního potrubí (teplá+studená+odpad = 3 600)
Nové vodoinstalační nebo kanalizační potrubí (teplá+studená+odpad = 7 650)
Přesun plynového potrubí
Rozvod studené vody na fasádu – na štítové stěně v místě jídelny
Nové vodoinstalační potrubí, venkovní nezámrzný kohout na fasádě
Topná tyč do žebříkového otopného tělesa + zásuvka
Dodávka nové el. patrony 500W pro trubkový radiátor + termostat
Elektroinstalaci s jištěním v rozvaděči ukončenou zásuvkou vedle otopného tělesa

m.j.

Kč vč. DPH
/m.j.

ks
ks
ks
kplt
ks

Pokud bude změna uplatněna po již provedených rozvodech, bude daná cena navýšena o 75% původní ceny !

C

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č.1 SOSB) v elektrické instalaci domu

Číslo
změny
1
2
3
4

Typ klientské změny

m.j.

Kč vč. DPH
/m.j.

Přemístění zásuvek, vypínačů a ostatních elektro vývodů
ks
Nové zásuvky 230V, vypínače a ostatních elektro vývodů včetně kabelu
ks
Nové zásuvky 230V včetně kabelu CYKY a se samostatným jištěním v rozvaděči
ks
Nové zásuvky 400V včetně kabelu CYKY a se samostatným jištěním v rozvaděči
ks
Nový TV rozvod koaxiálním kabelem v chráničce se zásuvkou v místnosti
5
ks
Ukončení chráničky a kabelu v objektu
6
Nové datová zásuvka včetně kabelu kat. 6
bm
7
Uložení trubkové chráničky pod omítkou průměr 20mm se zatahovacím drátem
bm
Typy zásuvek a vypínačů jsou určené a nelze požadovat instalaci jiných typů !
Pokud bude změna uplatněna po již provedených rozvodech, bude daná cena navýšena o 75% původní ceny !

D

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č.1 SOSB) v zařizovacích předmětech domu

Číslo
změny
1
2
3
4
5

Typ klientské změny

m.j.

Dodávka a montáž dalšího standardního umyvadla vč. baterie, výpusti, sifonu
Montáž skříňky (sestavené) s umyvadlem – nesilikonuje se k obkladu
Montáž skříňky (rozložené) s umyvadlem – nesilikonuje se k obkladu
Montáž skříňky (rozložené) s dvěma umyvadly – nesilikonuje se k obkladu
Montáž sloupu nebo polosloupu k umyvadlu
Obezdění rohové vany
Montáž plastového krytu vany

Kč vč. DPH
/m.j.

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Typy standardních zařizovacích předmětů, baterií a příslušenství jsou určené !
Klient má možnost si změnit standardní zařizovací předměty POUZE v prodejnách SIKO KOUPELNY a.s. !

Pokud bude změna uplatněna po již provedených rozvodech, bude daná cena navýšena o 75% původní ceny !

E
Číslo
změny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č.1 SOSB) v podlahových krytinách, vnitřních
dveřích, obkladech a dlažbách domu
Typ klientské změny

m.j.

Lišta přechodová vč. montáže (1ks = 90cm)
Přemístění otvoru pro dveře vč. přesun předmětných vypínačů
Zvětšení plochy obkladů a dlažeb (více než níže vypsané výměry včetně prořezu 10%)
4+1L,P obklad: 41m2; dlažba: 30m2
5+1L,P obklad: 56m2; dlažba: 24m2
Položení dlažby nebo obkladu jiným způsobem, než-li na střih
Obklad z keramických tvarovek, listel nebo bombát (pouze montáž)
Obklad materiálem mozaika (pouze montáž)
Sokl z dlažby (pouze montáž)
Stěny obloženy dlažbou nebo stěny či podlahy obloženy obkladačkami (dlažbou)
větších rozměrů (větší než nabízený standardní obklad) nebo menších rozměrů
(10x10 cm)
Stěny obloženy dlažbou nebo stěny či podlahy obloženy obkladačkami (dlažbou),
tloušťky větší než 10 mm
Ukončovací nebo rohové lišty

ks
ks

V Praze dne…………….
Budoucí prodávající:

Budoucí kupující:

m2
m2
bm
m2
bm
m2
m2
bm

Kč vč. DPH
/m.j.

