
Nabídkový list 
k VZ na demontáž, dodávku a pokládku podlahových krytin 

 

A. Hlavní činnost  
 

Kč/m2 bez DPH 
 

1 

Zátěžový koberec vpichovaný, materiál - 100 % polypropylen, 
podklad jutaprint, hmotnost vlasu min. 700 g/m2, hmotnost celkem 
min. 1040 g/m2, výška vlasu min. 4,5 mm, výška celkem min. 8 
mm, odolnost proti opotřebení ISO 10361-Ir=2, obsah volného 
formaldehydu ČSN 800290-11,1-zdravotně nezávadný  

 

2 
Zátěžový koberec smyčkový, materiál - 100 % polyamid, podklad 
AB, hmotnost vlasu min. 630 g/m2, hmotnost celkem min. 2230 
g/m2, výška vlasu min. 3 mm, výška celkem min. 5 mm    

 

3 

Heterogenní podlahová krytina z PVC skládající se z několika 
vrstev, které se od sebe liší složením:   

 - PUR povrchová vrstva 
- nášlapná vrstva s dekorem 
- podkladní probarvená vrstva 
- podkladní vrstva 

Celková tloušťka min. 1,5 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,4 
mm, oblast použití třída 23, 32, 41-43 

 

4 
Laminátová plovoucí podlaha o celkové tloušťce min. 8 mm, oblast 
použití třída 31, profil JUST clic!, stabilita spojů s pevností v tahu 
min. 38,8 kg/5 cm 

 

 Celkem (řádky 1+2+3+4)  

 
Do ceny za m2 podlahové krytiny musí být započítány veškeré náklady na demontáž 
stávající krytiny, dodávka nové krytiny a materiálu včetně dopravy na místo určení, 
pokládka nové krytiny včetně materiálu k tomu určenému, likvidace odpadu, režijní 
náklady.    
 
Celkové náklady za část A budou jednou částkou uvedeny v nabídkovém 
formuláři  
 
 

B. Dílčí činnost   
 

Kč bez DPH 
 

1 Aplikace stěrkové hmoty S   
2 Aplikace samonivelační stěrkové hmoty  
3 Aplikace oboustranné lepicí pásky  
4 Stěhování nábytku z řešené místnosti (hodinová sazba/pracovníka)  

5 
Doprava materiálu (nové krytiny vč. materiálu pro pokládku) na 
místo určení (sazba/kilometr)   

 
 



 

C. Dodávka materiálu mimo hlavní činnost   
 

Kč/1 kg nebo 1 m 
bez DPH 

 

1 

Disperzní lepidlo na bázi akrylátů s organickými a anorganickými 
přísadami zvyšující lepivost. K lepení savých textilních 
podlahových krytin nebo PVC s textilní podložkou na savé 
povrchy (např. beton, dřevotříska) v trvale suchém prostředí.  

 

2 
Chloroprenové rozpouštědlové kontaktní lepidlo bez toluenu. 
K lepení koberců, PVC, korku lišt a jiných podlahových krytin. 

 

3 
Stěrka S  - vyrovnávací hmota určená k vyrovnávání a vyhlazování 
podkladu interiéru pro kladení všech druhů podlahových krytin 

 

4 
Samonivelační stěrka rychleschnoucí pro vyrovnání podkladu pro 
lepení PVC, koberců a pro pokládku plovoucích podlah 

 

5 
Oboustranná lepicí páska – polypropylenová oboustranně lepicí 
páska vhodná k fixaci povlakových podlahovin (šíře pásky cca 50 
mm) 

 

 
 
 

D. Režijní náklady    
 
% 

 

1 Výše režijních nákladů z celkové ceny přičítaných při fakturaci  

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