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CENOVÁ PONUKA: 2020/Z/5334/1
AKCIA: Tammi zmena bezpecnostnej odolnosti
POŽIARNE UZÁVERY

FIRMA:
YIT Slovakia a.s.
Lucia Hulínová
Račianska 153
831 54 Bratislava
MOBIL:+421915690565
MAIL: lucia.hulinova@hotmail.com

Označ.
Položky

Objekt
/
Posch.

POČET [KS]
L

P

CELK.

POŽIARNA
ODOLNOSŤ

DÁTUM PRIJATIA CP: 07.05.2020
DÁTUM VYPRACOVANIA: 07.05.2020

RW
[DB]

STAVEBNÝ
OTVOR
ŠÍRKA
[MM]

VÝŠKA
[MM]

SVETLOSŤ
DVERÍ
ŠÍRKA
[MM]

POPIS

ZÁRUBEŇ

2000

cena bez zárubne
Oceľové otočné
jednokrídlové dvere,
plné hladké, do
interiéru

Oceľová
rohová

1980

cena bez zárubne
Oceľové otočné
jednokrídlové dvere,
plné hladké, do
interiéru

Oceľová
rohová

1990

cena bez zárubne
Oceľové otočné
jednokrídlové dvere,
plné hladké, do
interiéru

Oceľová
rohová

1990

cena bez zárubne
Oceľové otočné
jednokrídlové dvere,
plné hladké, do
interiéru

Oceľová
rohová

1985

cena bez zárubne
Oceľové otočné
jednokrídlové dvere,
plné hladké, do
interiéru

Oceľová
rohová

VÝŠKA
[MM]

ŠÍRKA
OSTENIA
[MM]

ZASKLENIE/
MRIEŽKY

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

PRÍSLUŠENSTVO

POZNÁMKY

DODÁVKA / KS

MONTÁŽ
/ KS

DEMONTÁŽ
/ KS

PONUKOVÁ CENA
CELKOM

RAL 9010

dvere z pozinkovaného plechu hr.
1,5 mm , 3ks oceľové závesy ECO
, ramienko kĺzne neštandardné
strieborné - G 195 , samozatvárač
Abloy DC 340 strieborný

kovanie AXA Atlas
Klučka/gula, vložka
FAB1000, trojbodový
zámok Abloy EL166,
protiplech EA321,

1225,06€

115,85€

58,14€

1399,05€

RAL 9010

dvere z pozinkovaného plechu hr.
1,5 mm , 3ks oceľové závesy ECO
, ramienko kĺzne neštandardné
strieborné - G 195 , samozatvárač
Abloy DC 340 strieborný

kovanie AXA Atlas
Klučka/gula, vložka
FAB1000, trojbodový
zámok Abloy EL166,
protiplech EA321,

1222,47€

114,71€

57,57€

2789,50€

RAL 9010

dvere z pozinkovaného plechu hr.
1,5 mm , 3ks oceľové závesy ECO
, ramienko kĺzne neštandardné
strieborné - G 195 , samozatvárač
Abloy DC 340 strieborný

kovanie AXA Atlas
Klučka/gula, vložka
FAB1000, trojbodový
zámok Abloy EL166,
protiplech EA321,

1223,76€

115,28€

57,86€

1396,90€

RAL 9010

dvere z pozinkovaného plechu hr.
1,5 mm , 3ks oceľové závesy ECO
, ramienko kĺzne neštandardné
strieborné - G 195 , samozatvárač
Abloy DC 340 strieborný

kovanie AXA Atlas
Klučka/gula, vložka
FAB1000, trojbodový
zámok Abloy EL166,
protiplech EA321,

1496,71€

115,85€

58,16€

3341,42€

RAL 9010

dvere z pozinkovaného plechu hr.
1,5 mm , 3ks oceľové závesy ECO
, ramienko kĺzne neštandardné
strieborné - G 195 , samozatvárač
Abloy DC 340 strieborný

kovanie AXA Atlas
Klučka/gula, vložka
FAB1000, trojbodový
zámok Abloy EL166,
protiplech EA321,

1223,18€

114,98€

57,71€

1395,88€

ocel dvere

D15P

D15P200

D15L

2PP

1PP

2PP

D25P

1-2PP

D15P

1PP
schod

0

0

1

0

0

1

2

0

2

1

1

2

1

2

1

EI 30 D1 C

EI 30 D1 C

EI 30 D1 C

EI 60 D1 C

EI 30 D1 C

1000

1000

1000

1005

1000

2035

2015

2025

2025

2020

930

930

930

935

930

150

200

7

10 322,75€

POČET KS

7

CELKOM ZA DODÁVKU

9 110,35€

CELKOM MONTÁŽ

807,22€

CELKOM DEMONTÁŽ

405,16€

CELKOM DOPRAVA

200,00€

CELKOM

10 522,73€

POZNÁMKY K CENOVEJ PONUKE:
Požiarne uzávery nedodávame so stavačom krídla !!!
Upozornenie: pri osádzaní dverných uzáverov Hasil do priečok z SDK , alebo do obvodového plášťa z materiálu KINGSPAN ( a pod.) je nevyhnutná oceľová
výstuž v osteniach aj v nadpraží z UA profilu - resp. oceľová výmena!
Pozor spoločnosť ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. nedisponuje oprávnením na elektroinštalačné práce a preto samotné zapájenie EPS , EZS a NN rozvodov nevykonáva!
Oceľové horizontálne posuvné brány pre svoju vysokú hmotnosť niesu vhodné do priechodov s vyšou frekvenciou otvárania a uzatvárania!
Pri použití rámových a rohových zárubní je objednávateľ povinný zabezpečiť doomietanie montážnej medzery, ktorá vznikne medzi zárubňou a ostením. V prípade železobetónovej konštrukcie, kde sa steny neomietajú je potrebné zo strany objednávateľa zabezpečiť pri
rámových a rohových zárubniach vyplnenie montážnej medzery cementovým lepidlom-zmesou prípadne oplechovaním a pri SDK priečkach doložením SDK doskou.
Pri predstriekanej povrchovej úprave (povlak) RAL 5010, 7016, 7035, 7024, 9002, 9007, 9010, 9016 je potrebné odstrániť ochrannú fóliu z krídla ešte pred nainštalovaním dverného uzáveru. V prípade neodstránenia tejto fólie hrozí, že fólia zatvrdne a nebude sa dať
odstániť bez poškodenia povrchovej úpravy krídla a niektorých častiach konštrukcie, ktoré po inštalácii nie sú dostupné . V prípade, že objednávateľ trvá na ponechaní ochrannej fólie, zabezpečí odstránenie fólie na vlastné náklady alebo za odplatu.
Pri dverách s dodávku elektrických alebo elektromechanických zámkov je kabeláž vyvedená vo výške kábelovej prechodky cez zárubeň s voľným koncom bez ďalšieho vedenia a zapájania do elektronických častí! ASSA ABLOY nezabezpečuje pripojenie a aktiváciu
elektrického príslušenstva!
POZNAMKY
v cene nie je zahrnutá likvidácia pôvodných dverí
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY:
Termín:
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- podpisania ZoD, ( akceptačný list, objednávka )
- zaplatenia zálohovej platby
- zamerania stavebných otvorov, prípadne písomnej dohody o stavebnej pripravenosti, odsúhlasenia dielenskej dokumentácie
Platby:
0.00% zálohová faktúra so splatnosťou 0 dni, zvyšok po odovzdaní diela so splatnosťou faktúry 30 dní.
Doprava:
Cena za dopravu je kalkulovaná za výjazd v jednom termíne. V prípade požiadavky na etapovanie dodávky si ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo na úpravu ceny podľa reálnych nákladov.
Stavebné otvroy:
Na dohodnuté stavebné otvory podľa cenovej ponuky.
Montáž:
Montáž konštrukcí Hasil je vykonaná v súlade s montážnymi postupmi pre jednotlivé druhy konštrukcií.
Cena montáže je kalkulovaná na jednu etapu v neprerušenom časovom úseku vrátane kopletného príslušenstva.
Montáž obsahuje:
- roznos a kompletizáciu uzáverov otvorov na stavbe
- kompletný kotviaci a spojovací materiál
- vypenenie montážnej medzery, akrylovanie ( pri rámových konštrukciách ) do max hr. špáry 0,5 cm
- montáž príslušenstva podľa cenovej ponuky
Montáž neobsahuje:
- úpravu stavebných otvorov na požadovaný ( dohodnutý ) rozmer
- úpravu podhľadov a výplne otvoru medzi požiarnym uzáverom a stropnou konštrukciou ( rozvody vzduchodtechniky, elektro ... )
- úpravu ( vyplň ) medzier medzi zárubňou a nosnou konštrukciou budovy, zapríčiňenú nedodržaním geometrie stavebného otvoru
- murárske práce
- rozvod, pripojenie a aktiváciu elektrického príslušenstva v rátane napojenia na EPS
Technické požiadavky pre montáž posuvných brán:
- pripojenie na el. napätie 220-230V, istič 6A
- pripojenie systému EPS rozpínací signál 24V
- nadpražie o výške min. 230mm vyhotovené zo železobetónu, prípadne oceľovej výmeny
- priestor pre odsunutie krídla musí byť dĺžka krídla + 660mm
- v prípade prekrytia odsúvacieho priestou sadrokátonom je potrebné vytovriť revízny otvor v tejto SDK stene o rozmere 400x400mm, ktorého umiestnenie sa určí pred samotnou realizáciou.
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody
- vlastnícke právo k predmetu cenovej ponuky prechádza na objednávateľa až po zaplatení celej sumy faktúry za predmet cenovej ponuky vrátane príslušenstva; dovtedy je predmet cenovej ponuky vo vlastníctve ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o.
- ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. ako vlastník predmetu cenovej ponuky má právo v prípade omeškania sa objednávateľa s úhradou faktúry za predmet cenovej ponuky odobrať predmet cenovej ponuky na náklady objednávateľa
- nebezpečenstvo škody na predmete cenovej ponuky prechádza na objednávateľa dňom montáže predmetu cenovej ponuky
Záruka:
24 mesiacov
Na príslušenstvo sa vzťahuje záručná doba uvedená výrobcom.
Uvedené ceny sú bez DPH a ich platnosť je 6 týždňov.
Osvedčenie o výrobku:
Po ukončení predmetu diela podľa ZoD, budú na jednotlivé časti diela vystavené a zaslané atesty o jeho požiarnej odolnosti v súlade s vyhláškou č. 478/2008 MVSR.
Tato cenová ponuka nemusí byť definitívna, k prípadným úpravám môže dôjsť následne po technickom doplnení Vašej špecifikácie alebo zmenou podmienok a termínu.

Výroba požiarnych a nepožiarnych konštrukcií

je priemyslovo chránená .

Pri prípadnom ďalšom jednaní s nami uveďte, prosím, číslo cenovej ponuky.
Neoddeliteľnou súčasťou cenovej ponuky sú Všeobecné obchodné podmienky a taktiež Všeobecné podmienky pre údržbu a montáž, oba dokumenty sú záväzné pre obidve obchodné strany.
Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a tešíme sa na ďalšiu obchodnú spoluprácu.
S pozdravom
Michal Kristín
mobil:0915 690 565
mail:michal.kristin@assaabloy.com
ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o.
Továrenská 15
901 01 Malacky
IČO/DIČ: 31341578/2020350662
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.4281/B
www.hasil.sk
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