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ARMOVNA
- výroba, dodávka a montáž betonářských ocelí průměrů 6 ÷ 40 mm v délkách do 16 m
v jakostech:
BST 500 M;
BST 500 S;
ČSN 10505
- konkrétní cena bude zpracována do osmi hodin od předání - dodání PD, případně po telefonické dohodě ihned
MERCEDES BENZ ATEGO 1222 valník, IVECO s rukou…… 25,- Kč/ každý km
Manipulace s rukou……………………………… 600,- Kč/hod
nakládka, vykládka, čekání .............................. 75,- Kč/ 15 min

Kontaktní osoba: Ing. Jiří FAIT
Zastupující:
Ladislav KARES
Zastupující:
Karel Mikuláš

725 549 888
377 499 147
724 020 497
d t t o
606 737 525
d t t o

Přeprava a uložení betonů, přeprava cementu
- domíchávač 6 - 8m3 .....................................................................
75,- Kč / každý km
manipulace u všech domíchávačů ...................
100,- Kč / 15 min
- čerpadla betonových směsí
do 24m výložník ...................... 2.000,- Kč / hod nasazení
do 36m výložník ...................... 2.300,- Kč / hod nasazení
( k době nasazení se připočítává 0,5 hod příprava a 0,5 hod odstavení)
jízda čerpadla na místo nasazení a zpět ..........
50,- Kč / km
pohotovost čerpadla ..........................................
900,- Kč / hod
Speciální služby:
čerpadlo nelze umýt na stavbě .......................... 1.000,- Kč
přídavné potrubí / den / 1 bm ............................. 100,- Kč
gumová hadice / den / 1 bm.............................
120,- Kč
{ Přídavné potrubí nutno objednat předem }
- Cisterna na cement, přes 16 tun ložení ........................................ 45,- Kč / každý km
manipulace .......................................................... 100,- Kč / 15 min
- Kontejnerový přepravník Mercedes Benz ATEGO ……………..... 25,- Kč / každý km

Kontaktní osoba: Roman MANIŠ
Zastupující:
Zdeněk SLANEC

602 468 062
725 700 327

377 499 115
d t t o

Zemní práce:
objem lžíce

Kč / Sh

Rypadla
LIEBHERR L 912
1,0 m3
LIEBHERR R 934
1,9 m3
LIEBHERR R 934 s hydraulickým kladivem
UDS 114
do 0,6 m3
CAT - traktor
do 0,4 m3
Hydraulické kladivo na CAT

1.100,1.400,2.000,800,800,1.000,-

přeprava zeminy
viz ceník
nákladní dopravy

Silniční válce
VV 111
vibrační
12t
W 1500 D
vibrační
15t
Přeprava válce na a ze staveniště

750,1.000,viz ceník nákladní dopravy

Dozery
LIEBHERR 724
LIEBHERR 724 s laserovou nivelizací

Kontaktní osoba: Petr HAUZNER

1.350,1.500,-

602 193 795

377 499 114
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Nákladní doprava
1. Sklápěcí vozidla - bez přívěsu + TATRA valník
TATRA T 815 ......................................................................... 35,- Kč/ každý km
nakládka, vykládka, čekání .............................. 100,- Kč/ 15 min
Při ujetí do 125 km/směnu ( 8 hod ) .......................................... 700,- Kč/ hod

2. Sklápěcí soupravy - automobil + přívěs, tahač + sklápěcí návěs
Sklápěcí souprava ……………………………………………….. 45,-Kč/ každý km
nakládka, vykládka, čekání .............................. 100,- Kč/ 15 min
nájem ……………………………………………. 830,-Kč/ hod

3. Speciální přepravy
- Těžká přeprava - tahač SCANIA + N3P 35 .............................. 54,- Kč/každý km
celková doba nasazení .................................... 120,- Kč/15 min
doprovodné vozidlo .......................................... 12,- Kč/každý km

Kontaktní osoba: Petr HAUZNER

602 193 795

377 499 114

Přehled sazeb nasazení autojeřábů
Autojeřáby AD 20T nosnost do 20 tun .......................................... 35,- Kč/ každý km
doba jeřábování ................................... 750,- Kč/ odpracovanou hodinu
Celkovou dobou jeřábování se rozumí celý čas, po který je autojeřáb dle smlouvy objednavatele na stavbě - akci - k dispozici
zákazníkovi. Doba potřebná k příjezdu a návratu autojeřábu z a do garáží se do celkové doby zákazníkovi nezapočítává.

Kontaktní osoba: Zdeněk SLANEC
Zastupující:
Roman MANIŠ

725 700 327
602 468 062

377 499 115
377 499 115

Přehled sazeb za nasazení malé mechanizace a věžových jeřábů
Typ stroje, výkon

Kč / den

Poznámka:

Silniční válce
Stroje jsou bez obsluhy
WACKER 1,2 t vibrační pojízdný
980,Mobilní kompresory
3
PD 15
2 m /min [nasátého vzduchu] 750,Hadice tlaková
90,Kladivo sbíjecí
220,-

možno táhnout za os.vozidlem

Věžový stavební jeřáb MB 1030.1 ............................. 2.000,-

Kontaktní osoba: Zdeněk SLANEC
Zastupující:
Roman MANIŠ

725 700 327
602 468 062

377 499 115
377 499 115
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Ceník oprav vozidel a strojů
Základní sazba za odpracovanou hodinu mechania .............................. 380,- Kč / hod
( opravy osobních a nákladních vozidel, strojních a zemních mechanizmů, autojeřábů)
Opravy elektroniky ................................................................................ 550,- Kč / hod

Pojízdná dílna
Základní sazba za odpracovanou hodinu mechanika .............................. 400,- Kč / hod
Sazba za ujetý km pojízdné dílny AVIA................................................... 21,- Kč / km
Sazba za ujetý km pojízdné dílny FORD.................................................. 15,- Kč / km

Kontaktní osoba: Zdeněk SLANEC
Zastupující:
Roman MANIŠ

725 700 327
602 468 062

377 499 115
377 499 115
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 Vš e obe cn é podm í n k y
1. Ceny, za něž provádí Doprava a mechanizace a.s. Plzeň služby a práce pro své zákazníky jsou uvedeny v jednotlivých
odděleních ceníku a jsou účtovány jako ceny dohodnuté, pokud nebude potvrzenou písemnou formou ujednáno jinak.
2. Cenové sazby jsou za služby, přepravné nebo činnosti, uvedené v názvu ceníku, případně upřesněné v textu ceníku.
3. Způsob výpočtu účtované částky a příslušnost sazeb jednotlivých položek sazebníků je uveden v textu k ceníkům.
4. Ceny za služby a práce jsou uvedeny bez podílu DPH.
5. Při práci ve dnech pracovního klidu, ve dnech státem uznaných jako státní svátek a při práci v noci {tj. v době od 22,00
do 06,00 hod} bude účtován příplatek ve výši 25% z uvedených cen.
6. Při účasti druhého řidiče nebo strojníka bude účtován příplatek 50,- Kč/ 15 min.
7. Úrok z prodlení z důvodu nezaplacení činností uvedených v ceníku je 18% p.a..

 N á je m n é za s t a v e bn í s t roje a je ji ch dopl ňk y
1. Sazby nájemného se účtují za časovou jednotku - SH ( strojhodiny), SD (strojden).
SH jsou hodiny od uvedení stroje do pohotovosti k činnosti dle požadavku odběratele. Do SH nepatří časy, kdy je stroj
mimo provoz z příčin způsobených dodavatelem. V sazbě za SH je zahrnuta i náhrada za obsluhu stroje - pokud není v
ceníku uvedeno jinak.
2. Do sazeb nájemného u sazeb za SD ( strojden) není zahrnuta náhrada posádek. SD je časová jednotka kalendářního
dne včetně dne převzetí a předání zapůjčeného stroje a příslušenství.
3. Do sazby SH a SD nejsou zahrnuty úhrady za dopravu stroje a příslušenství na místo nasazení. Způsob výpočtu
dopravného je uveden v poznámce.
4. Nájemné za stavební věžové jeřáby je účtováno v uvedených sazbách za podmínek výše uvedených s tím, že
objednatel před montáží jeřábu připraví odpovídající jeřábovou dráhu dle příslušné ČSN a bezpečnostních předpisů.
5. V sazbách nájemného nejsou obsaženy úhrady za vytýčení pracoviště, dozor na pracovišti, technické zajišťování
pracovních podmínek na pracovišti a poskytování inženýrských služeb.
6. Jedná se o ceny stanovené pro rok 2014 za podmínky, že se zásadně nezmění nákladové položky
[např.: cena ropných produktů popř.výše dálničních poplatků (mýtné)] pro provozování vozidel a strojů.
7. U objednávek dlouhodobých, většího objemu, nadrozměrných přeprav nebo zahraničních zakázek bude dle
Obchodního zákoníku sjednána smluvní cena.
8. K výše uvedeným cenám bude dle příslušného zákona připočtena daň z přidané hodnoty.
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Václav Čtvrtník
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