
Dřevomateriály

PC1 + do 4 hod. 1. stupně 1638,6  s DPH HZS 1 354 Kč     1476,2  s DPH 1 220 Kč      

PC2 + do 8 hod. 2. stupně 1474,7  s DPH HZS 1 219 Kč     1328,6  s DPH 1 098 Kč      

PC3 + do 16 hod. 3. stupně 1278,6 s DPH HZS 1 057 Kč     1151,9  s DPH 952 Kč         

PC4 + do 24 hod. 4. stupně 1109,4 s DPH HZS 917 Kč        999,5  s DPH 826 Kč         

PC5 nad 24 hod. 5. stupně 960,3 s DPH HZS 794 Kč        865,2  s DPH 715 Kč         

          pouze ploch líc 70,2  s DPH cena za m2 58,00 Kč     58,1  s DPH 48,00 Kč      

rub+líc 140,4 s DPH cena za m2 116,00 Kč   116,2  s DPH 96,00 Kč      

                  hranolů* čep+dlab 217,8  s DPH cena za ks 180,00 Kč   181,5  s DPH 150,00 Kč    

Frézování ploch je zpoplatněno na max. formát 2500 x 1250 x 38 mm, nad tuto hodnotu bude cena navýšena o 25%!

frézování hranolů je zpoplatněno do průřezu 200cm2! Nad tuto hodnotu bude cena navýšena o 25% ! 

řezání dřeva na č. ev. hr.míru : 43,6 s DPH / řez 36,00 Kč     36,3 s DPH / řez 30,00 Kč      

řezání hranolů na hrubou míru : 43,6 s DPH / řez 36,00 Kč     36,3 s DPH / řez 30,00 Kč      

zvýšené manipulace* : 320,65 s DPH / na 1 účt. Hodinu. 265,00 Kč   272,25 s DPH / na 1 účt. Hod.225,00 Kč    

* jsou účtovány při účasti další osoby s ohledem na nadměrnost, četnost úkonů ap. za každou odprac. Hod.)

manipulace s VZV 2,5t : 67,76 s DPH / HZS - 5min. 56,00 Kč     Dtto – MOC

manipulace s VZV 4t  : 83,49 s DPH / HZS - 5min. 69,00 Kč     Dtto – MOC

balné (strech folií aj.) : 96,80 s DPH / paleta 80,00 Kč     Dtto – MOC

nakládka, vykládka - VZV 121,00 s DPH / paleta 100,00 Kč   

ruční nakládka, vykládka 272,25 s DPH / HZS  /  platí se jen doba spotřeby času.

* veškeré manipulace, které nejsou zahrnuty do zákl. cen. Nadměrné ks, nadstandartní. nakládka, vykládka aj.

Dopravné Ford Transit :_ 16,50  Kč/ km/ bez DPH 20,00 Kč/ km/ s DPH

Platební podmínky,  příplatky,  HZS,  množstevní slevy 

a) platební podmíny : 1) Veškeré provedené práce jsou za úhradu jen v hotovosti.

2) Při nákupu zboží od fi Albakmen obdržíte na zboží 5%ní slevu !

3) Příjem zakázky je podmíněn úhradou za zboží ve výši 100%.

4) Zpracováváme i zboží zákazníka, bez navyšování cen !

b) příplatky : 1) zaměření zákazky je účtováno v HZS ve výši 680,- Kč/hod./ s DPH a to vč. dopravného.

2) V případě podlimitního množství zboží, budeme účtovat přirážku ve výši 15%.

3) Přípravné programovací práce na PC budou účtovány :

a) HZS - 800,- s DPH, pokud je bude nutné provést k vykonání zakázky.

b) HZS - 0,- Kč , pokud bude zakázka nad 20hod. Popř. množstevní objem. 

/ platí v případě, pokud bude výroba vyžadovat nové zpracování na PC./

c) HZS : Budou vždy účtovány při nezkalkulovatelnosti zakázky pro její náročnost či vyjimečnost.

d) slevy :  jsou možné při velkoobjemových zakázkách, a vždy dohodou.

Kontakt: GSM : 731 443 460,  739 203 042,  tel.: 325 653 192,

Adresa: Areál fi. ALBAKMEN, Odřepsy, 28907 Libice n/Cidlinou        www.albakmen.cz

Manipulační práce :                   MOC                               /                   VOC  

Základní ceník služeb - ROBOT KAWASAKI                  Platný od 10.11.2020

                                                   MOC / sazba/ s DPH                            VOC / sazba/ s DPH                                                   

Hodinová zúčtovací sazba                 - veškeré práce provádíme pouze na objednávku

Frézování :

Zpracování velkoobjemových zakázek bude zkalkulováno dle množství práce, množství 

použitého materiálu aj. podmínek, které budou ovlivňovat kalkulaci.


