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V Brně dne  29.5.2016                       

CENOVÁ  NABÍDKA 
Kompletní rekonstrukce balkonů  

 
RIVA DEVELOPMENT s.r.o. 
Liliová 10  
Brno  612 00 
IČ: 293 00 401 
DIČ: CZ 29300401 
 
Mob: 777 952 567 
Email: valenta@rivadevelopment.cz 
 
Vážený pane inženýre, 
     na základě poptávky a po obhlídce místa,Vám předkládám v níže uvedeném rozsahu 
cenový návrh na kompletní rekonstrukci balkonů v bytovém domě na ulici Stojanova 6 v 
Brně. Nabídka je v rozsahu kompletní rekonstrukce balkonů tzn.vyhotovení nové spádové 
vrstvy vč. nové hydroizolace a dlažby a také vyhotovení kompletně nových omítek 
souvisejících s balkony (vždy celá řada).  
 
Předpokládaný rozsah prací:  
výměra jednoho balkonu cca 4 m2 podlahové plochy a cca 20 m2 omítek (různé rozměry) 
 

• Zajištění a vyhotovení záboru komunikace  
• Dodávka a montáž lešení (4 samostatné věže - etapovitě) 
• Demontáž stávajících klempířských prvků vč.obnažení prostupů (svody a vpusť) 
• Sejmutí vrchní narušené betonové vrstvy 
• Vyhotovení nové podkladní spádové vrstvy 
• D+M klempířských konstrukcí (nové svody, vpusti)  
• Dodávka nové hydroizolační vrstvy vč.všech detailů (bandáže, soklíky, opracování kolem 

vpusti apod. – ucelené systémové řešení) 
• D+M nové nemrznoucí dlažby vč.vyspárování (Taurus 30*30) 
• Demontáž stávající narušené omítky, vyhotovení nových omítek v celé šíři řady balkonu 

(probarvená silikátová omítkovina přibližně ve stejném barevném odstínu jako nyní)  
• VRN (doprava, přesuny, ekol.likvidace odpadů, režie apod.) 

 
Termín a hodina nástupu: Budou upřesněny po dohodě se zadavatelem (8,9,10/2016) 
 
Cena za dílo:   

• Zábory komunikace vč.poplatků a dopr.značení    14 700,- 
• Bourací a přípravné práce    2 650*20     53 000,-  
• Zednické a izolatérské práce  14 800*20   296 000,- 
• Klempířské práce  (viz.položkový rozpočet)   122 804,- 
• Práce a dodávky související s omítkami (20*20*715)  286 000,- 
• Lešenářské práce vč.pronájmu 20 400* 4     81 600,- 
• VRN    59 787,- 

BYTOVÉ DRUŽSTVO STOJANOVA 6, 
Stojanova 6 
602 00 Brno 
IČ: 27737284 
DIČ: CZ27737284 
 
GSM: +420 602 580 270 
e-mail: morava.real@volny.cz 
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Záruky: 48 měsíců na hydroizolace, 72 měsíců na omítky a klempířské prvky  

Garance zhotovitele na krytí případných škod na majetku investora při 
provádění díla je kryta pojistkou na částku 10mil. Kč vedenou u České 
pojišťovny a.s.  

 
Reference: Výběr z referencí naleznete na www.rivadevelopment.cz příp.Vám je na 

vyžádání předložíme v plném rozsahu. 
 
Fakturace: Předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků vzniká zhotoviteli právo 

na fakturaci. Splatnost faktur do 14 dnů ode dne jejich vystavení.  
 
Bezpečnost práce: Všichni pracovníci naší firmy a pracovníci s naší firmou spolupracující 

jsou pravidelně proškolováni v rámci bezpečnosti práce. Zhotovitel bude 
provádět práce tak, aby zaručil maximální bezpečnost na pracovišti při 
realizaci zakázky a neomezil chod objektu nad přiměřenou míru.  
 
Od okamžiku předání pracoviště objednavatelem, odpovídá zhotovitel 
v plné míře za dodržování předpisů a nařízení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Taktéž za zajištění a dodržování protipožárních předpisů 
na pracovišti dle zákona o požární bezpečnosti a ochraně. 

 
Připojuji ještě informaci, že naše společnost se sídlem v Brně poskytuje komplexní služby 
kromě Jihomoravského kraje, také po celé České republice a na Slovensku.  

 
Přejeme Vám mnoho úspěšných aktivit a těšíme se na spolupráci. 
 
 
           Robert Valenta 
        Za RIVA DEVELOPMENT s.r.o. 
  

 
 Přílohy: 

1. balkónová podlahová vpusť 
2. referenční listina - fotogalerie 

 
 
 

Platnost nabídky 3 měsíce od data vyhotovení. 

   
              Základ zdanitelného plnění (bez DPH): …………………..……     913 891,- Kč 
                                                             15 %DPH: ………………….………  137 084,- Kč 
                
                                                     Cena celkem:  …………………….…… 1 050 975,- Kč 
 


