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schodiště a přístup do suterénu, 8 NP, schodiště a přístup ke střeše

Poptávané práce včetně materiálu:

✔ oprava stěn, izolování proteklin, penetrace, výmalba zdí včetně stropů
✔ oprava linkrusty, nová linkrusta kolem výtahu, nátěr linkrusty
✔ oprava a nátěr podschodnic a bočnic na schodištích, plechových schodů
✔ nátěr dveří včetně zárubní ke střeše a strojovně
✔ nátěr krytů původních elektroměrů a hydrantů včetně trubek
✔ broušení a nátěr zábradlí včetně stojen
✔ označení pater
✔ doprava, odvoz odpadu, průběžný a závěrečný hrubý úklid

Firma A
AAMAL, Tomáš Kukla, IČ 081 00 802
www.aamal.cz
doporučeno firmou Podlahy Bím (3 letá spolupráce)
práce potrvají cca 1 měsíc, pracují ve 2 lidech
záloha 30 % předem + po dokončení a předání díla 
celková cena 248.716 Kč (není plátce DPH)

Firma B              
Malování Novotný, IČ 714 08 584
www.malovani-novotny.cz
doporučeno SVJ Brechtova 35/849, spolupráce s f. Podlahy Bím
práce potrvají cca 2-3 týdny, pracují ve 3 lidech
nevyžadují zálohu, platba po dokončení a předání díla 
celková cena 215.600 Kč + 15 % DPH = 247.940 Kč

Firma C
Malíři Kubíčci, IČ 674 06 530
www.maliri-kubicci.cz
doporučeno SVJ Bachova 1584-1588
práce potrvají cca 1 měsíc
nevyžadují zálohu, platba po dokončení a předání díla 
celková cena 219. 800 Kč + 15 % DPH = 252.770 Kč

Firma D
Kapitán Praha s. r. o., IČ 289 83 955

http://www.aamal.cz/
http://www.maliri-kubicci.cz/
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www.kapitan.eu
práce potrvají cca 45 dní
záloha 40 % předem, 40 % během + doplatek 20 % po dokončení
celková cena 281.592 Kč + 15 % DPH = 323.831 Kč

Doporučení výboru SVJ – firma A:
V případě malování a lakování na nás nejlépe zapůsobila firma A. Jedná se o zkušené malíře. 
Nabízená cena je jedna z nejnižších. Zároveň dlouhodobě spolupracují s podlahářskou firmou Bím, 
kterou také doporučujeme. Domníváme se, že dobrá komunikace a spolupráce mezi malíři a 
podlaháři přispěje k lepší návaznosti prací a dodržení stanovených termínů. 

V Praze 27.09.2020

http://www.kapitan.eu/

