Ceník prací pro rok 2018 platný od 1.1.2018
stěhování,stěhování strojů,autojeřáby Liebherr
1035/2,HR-FASSI,autodoprava
Autodoprava:vnitro-mezinárodní,autojeřáby Liebherr,HR,nadměrná přep.
vozidlo osobní…..….1km/12,-15,-Kč………...stání…………..250,-Kč/hodina
vozidlo dodávkové....1km/18,-21,-Kč………...stání…………..350,-Kč/hodina
vozidlo doprovodné...1km/15-20,-Kč………...stání…………...300,-Kč/hodina
vozidla nákladní:
MB-Sprinter 5t…..…1km/20,- 22,- Kč…….....stání……….od 350,-Kč/hodina
Iveco HČ 35m3…….1km/22 - 24,-Kč……......stání……….od 380,-Kč/hodina
Iveco 45m3………....1km/23,- 26,-Kč… ..…...stání……….od 480,-Kč/hodina
Iveco 65m3…………1km/25,00-28,-Kč……...stání……….od 800,-Kč/hodina
VOLVO FH HR……1km/50,-Kč 80,-Kč……..stání……….od 850,-Kč/h/dle čin
Liebherr 1035/2…1km/50,-Kč-60,-Kč …….práce AJ…….od 1250,-Kč/h/dle čin
Pronájem halového jeřábu Valla 250 ………1den/max 10h …25.000,-Kč/den
Nadměrné náklady 1km/55,00-250,-Kč…….stání……….od 1500,Kč/h dle čin
Práce vazače ………………………………………………..od 300,-Kč/h dle čin
Přesun zaměstnanců bez nákl.voz. po městě.man.poplatek od 250,-Kč/dle činnos
Příplatky za mimopracovní dobu+SO,NE………od 25%-50% ze základní ceny
Stěhování:
Stěhování zaměstnanci…..zákl.poplatek……1hod/osoba/220-280,-Kč dle činnos
Skladování(léto/zima)….1m3…od 150,-220,-Kč/m3/měsíc+práce N+Vykládka
Příplatky:
Obalový materiál…..dle druhu a požadavku……..idividuálně dle počtu a druhu.
Daleká donáška nad 30m………dle činnosti……........30%-50% z cel.hod.sazby
Stěhování na staveništích………dle činnosti………....30%-50% z cel.hod.sazby
Stěhování na nezpevněném povrchu…………………..30%-50% z cel.hod.sazby
Stěhování oknem,střechou,toč,schody,balkonem,zůženém prostoru,hygienický
Příplatek,namrzlém povrchu,nezpevněném povrchu….30%-50% z cel.hod.sazby
Zákazník je povinen na skutečnosti které brání snadnému přístupu k domu
daleká donáška,stěhování přes okno,balkon,střechu a podobně,stěhování přes
překážky,točité schody,nezpevněný povrch,neúnosné podlahy a stropy a na jiné
skutečnosti upozornit předem,pokud tak neučiní může být ze strany zhotovitele
AAA-RIVO stěhování ukončeno a účtována náhrada za výjezd zaměstnanců a
techniky.Při stěhování nadměrných nákladů,ručí objednavatel za únosnost
podlah,stropů a schodišť,zhotovitel neručí za vzniklé škody z důvodu malé
únosnosti.

Stěhování nadměrných nákladů nad 100kg:
Základní hodinová sazba………………1hodina/osoba…………od 250-280,-Kč
Doprava zaměstnanců a techniky dle činnosti-………………………...viz ceník.
Možnost dalších příplatků dle ceníků,točité schody,oknem…................viz ceník
Příplatky z váhy…….100-200kg………………………….od 25,-Kč/1m/1schod
200-300kg………………………….od 35,-Kč/1m/1schod
300-400kg………………………….od 45,-Kč/1m/1schod
400-500kg………………………….od 55,-Kč/1m/1schod
500-600kg………………………….od 65,-Kč/1m/1schod
-Nad 600kg se provádí obhlídka prostor,cena individuální dle dohovoru a
tech.možností,náročnosti a podobně.
-Provádění obhlídek a dohovorů se účtuje v hodinových sazbách + doprava
není-li předem stanovena cena dohodou.
-Příprava křídla ke stěhování(odstrojení , zabezpečení desky,otočení,sundání
nohou) a zpětná montáž………………………………………………980,-Kč

Stěhování strojů a strojních zařízení:
Účtuje se individuálně dle váhy,druhu stěhování,druhu posunu,nakládky,vyklád.
počtu strojů,kotvení,kalibrace,odpojování,druhu strojů a celkového požadavku.
Základní poplatek za zaměstnance ….1h/osob.od 250,-Kč/hod.- 450,-Kč/dle
činnosti(demontáže a montáže strojů,kotvení,seřizování strojů,kalibrace a
podobně (zámečnické práce,práce elektro
Spotřební a prokladový materiál…..dle druhu a potřeby………………dle druhu
Poplatek za manipulaci břemen……základní posun……………..…od1-2Kč/kg
Poplatek- se zvedáním,nakládkou,vykládkou……………………….od2-3Kč/kg
Poplatek- s kalibrací,kotvením,stěhov. oknem,nezpevněná plocha,výškové rozd.
opakované posuny,pokládání stroje,práce ve výškách, …od 3-5Kč/kg
Tyto ceny nezahrnují odpojování,připojování,čištění,vypouštění,kalibrace a
označování strojů na místo určení,opětovné posuvy se účtují jako nové stěhován.

Objednavatel je povinen předat ke strojům potřebnou manipulační dokumentaci.
Zhotovitel neručí za únosnost podlah,stropů,schodišť při manipulaci břemen.
Tyto ceny jsou uvedeny bez DPH21%.

