
Sanit Concept s.r.o.

Odběratel

anonymizov

C 83693 vedená u Krajského soudu v Brně

anonymizováno
anonymizovano@anonymizovano.an

anonymizovUprkova 1576/1

Česká republika
62100  Brno

03114252
CZ03114252

Markteta Bouajila

Markteta Bouajila

Doprava:
Platba:

Vystavená nabídka 20N010150

záloha
dodavatelem

platnost do:

Datum

vystavení: 10.06.2020

31.08.2020

Vystavil(a):

tel.:
fax:

IČ:
DIČ:

mobil:

e-mail:
www:

IČ: DIČ:

Konečný příjemce
tel.:

tromar@seznam.cze-mail:

Označení dodávky Katalog Počet m. j. Cena za m. j. Základ CelkemDPHSazba

 v antivandal provedení

10,00nerezová mlžící sprcha (mlžítko) MS 02.1 ks 2117 488,00 211 604,80174 880,00 36 724,80%

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10,00doprava ks 21250,00 3 025,002 500,00 525,00%

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- výkop pro betonovou patku
- betonová patka
- vytvoření a napojení rozvodu vody na tělo mlžítka (v ceně není zahrnuta cena za vytvoření vodovodní přípojky tj. výkop, položení trubky a zához - nelze odhadnout vzdálenost apod)
- kotvení těla mlžítka na betonový základ pomocí chemické kotvy
- nastavení a zprovoznění
poznámka: předběžná a nezávazná kalkulace!
poznámka: cena neobsahuje cestovné (ztrátový čas na cestě a to 320 Kč / 1 osoba / hodina) montážníků a jejich dopravu (cena 10 Kč / 1 km a to z Brna na místo určení a zpět)

10,00předběžná montáž ks 218 500,00 102 850,0085 000,00 17 850,00%

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Platba: 100 % záloha
Doprava: zajišťuje dodavatel a hradí odběratel
Termín dodání: cca 3 týdny (termín před potvrzením objednávky bude upřesněn)

Jedná se o předběžnou kalkulaci montáže - vice informací v položce v nabídce!
Před potvrzením objednávky na základě této nabídky si dodavatel vyhrazuje právo na přezkoumání nabídky s případnnými změnami.
Do plného uhrazení zboží nebo služeb jsou tyto položky v majetku společnosti Sanit Concept s.r.o.
V případě atypické výroby je nutné před zadáním do výroby odsouhlasit výkresovou dokumentaci!
Technický návrh vytvořený společností Sanit Concept s.r.o. je majetkem společnosti Sanit Concept s.r.o.
Dodavatel si vyhrazuje právo při objednání na uzavření smlouvy o dílo / kupní smlouvy.

Sleva v %:

Celkem s DPH:

0,00

317 479,80 Kč

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
262 380,00 55 099,80 317 479,80

262 380,00 55 099,80 317 479,80

0,00 0,00 0,00

Sazba Základ DPH Celkem

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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