
Nabídkový list k VZ „Demontáž, dodávka a montáž žaluzií a rolet pro 
potřeby MF“ 
 

A. Hlavní činnost  Kč bez DPH Výše DPH 
 

Kč vč. DPH 
 

1 

Demontáž horizontálních hliníkových žaluzií 
včetně demontáže vodících lanek (hodnota 
v Kč bude stanovena za 1 ks demontované 
žaluzie bez ohledu na délku a šířku žaluzie) 

   

2 

Demontáž látkových rolet včetně držáků 
(hodnota v Kč bude stanovena za 1 ks 
demontované rolety bez ohledu na délku a 
šířku rolety)  

   

3 

Demontáž vertikálních žaluzií včetně 
demontáže vodící lišty (hodnota v Kč bude 
stanovena za 1 ks demontované žaluzie bez 
ohledu na délku a šířku žaluzie)  

   

4 

Dodávka, včetně zaměření a následné 
montáže, horizontálních hliníkových žaluzií do 
špaletového okna k vnitřnímu sklu, šířka 
lamely 25 mm, horní a dolní profil z plechu 
s barevnou povrchovou úpravou, ovládání 
tyčkové, barva lamel bílá, stříbrná, slonová 
kost (hodnota v Kč bude stanovena za 1 m2 
žaluzií) 

   

5 

Dodávka, včetně zaměření a následné 
montáže, horizontálních hliníkových žaluzií do 
špaletového okna k vnitřnímu sklu, šířka 
lamely 25 mm, horní a dolní profil z plechu 
s barevnou povrchovou úpravou, ovládání 
řetízkové, barva lamel bílá, stříbrná, slonová 
kost (hodnota v Kč bude stanovena za 1 m2 
žaluzií) 

   

6 

Dodávka, včetně zaměření a následné 
montáže, vertikálních textilních žaluzií (100 % 
polyester), šířka lamely 127 mm, vodící 
profil hliníkový, ve spodní části lamely 
spojené, ovládání řetízek + provázek, barva 
lamel slonová kost (hodnota v Kč bude 
stanovena za 1 m2 žaluzií) 

   

 Celkem (řádky 1+2+3+4+5+6)    

 
Do ceny jednotlivých položek musí být započítány veškeré náklady vztahující se 
k položce; tj. náklady na demontáž, likvidaci demontovaného materiálu a odpadu, 
dodávku nových prvků a materiálu, dopravy na místo určení, montáž včetně materiálu 
k tomu určenému, režijní náklady.    
V případě, že uchazeč není plátcem DPH, bude v příslušném sloupci uvedena 0 (nula). 
 
Celkové náklady za část A budou jednou částkou uvedeny v nabídkovém 
formuláři  



 
 

B. Dílčí činnost   Kč bez DPH Výše DPH 
 

Kč vč. DPH 
 

1 

Sazba za práci při opravách žaluzií a rolet – 
materiál bude účtován dle skutečnosti a 
aktuálního ceníku dodavatele (hodnota v Kč 
bude stanovena na 1 hodinu práce)   

  

 

 
 
 
Tento vyplněný Nabídkový list bude přílohou nabídky v e-tržišti !!! 
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