Ceník dopravy, čerpání a ostatních služeb firmy SLEZSKÝ BETON a.s. platný od
1. 3. 2021
Pásmo

Vzdálenost
(na stavbu a zpět)

Kč/m3

Pásmo

Vzdálenost
(na stavbu a zpět)

Kč/m3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

od 0 km do 10 km
od 11 km do 15 km
od 16 km do 20 km
od 21 km do 25 km
od 26 km do 30 km
od 31 km do 35 km
od 36 km do 40 km
od 41 km do 45 km
od 46 km do 50 km

150,180,210,230,250,275,300,325,350,-

10
11
12
13
14
15
16
17
18

od 51 km do 55 km
od 56 km do 60 km
od 61 km do 65 km
od 66 km do 70 km
od 71 km do 75 km
od 76 km do 80 km
od 81 km do 85 km
od 86 km do 90 km
od 91 km do 95 km

375,390,415,440,460,480,500,530,560,-

Při dopravní vzdálenosti vyšší než 95 km (na stavbu a zpět) účtujeme za každých dalších započatých 10 km částku 50 Kč/m3.
Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na stavbu, vykládku na stavbě do 30 min.
a jízdu zpět na betonárnu. Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu až do doby vyprázdnění vozidla. Doprava je
účtována dle skutečně přepravovaného množství čerstvého betonu autodomíchávači, minimálně však jako 5 násobek jednotlivých
sazeb (minimální vytížení je 5 m3).

Vykládka od 30 min. do 60 min.
Vykládka nad 60 min.
Výkon čerpadla (jednorázové čerpání
od 9,01m3), čas od příjezdu po odjezd
Výkon čerpadla (jednorázové čerpání
do 9m3)

autodomíchávač 6 - 9 m3
autodomíchávač 6 - 9 m3
pumpomix do 24-28 m
dosah do 32-36 m
stacionární čerpadlo
dosah do 24-36m

příplatek při pobytu čerpadla na
stavbě od 1,01 hodiny
Přeprava čerpadla na stavbu a zpět
Přistavení čerpadla na stavbu

170,- Kč/15 min.
350,- Kč/15 min.
550,- Kč/15 min.
650,- Kč/15 min.
500,- Kč/15 min.
paušálně 6.000,- Kč při maximální
délce pobytu čerpadla na stavbě do 1
hodiny
550,- Kč/15 min.
35,- Kč/km
1.650,- Kč/den

Výkonem čerpadla se rozumí doba od příjezdu čerpadla na stavbu, jeho rozložení, čerpání, umytí čerpadla, jeho složení až po jeho
odjezd ze stavby.

Zbytečný výjezd čerpadla, pozdní zrušení min. 12 hodin před akcí
Čekání záložního čerpadla (za každých započatých 30 min.)
Likvidace neodebraného betonu z autodomíchávače
Penále za zrušení objednávky na následující pracovní den po 12,00 hod.
Penále za snížení objemu předem objednaného množství betonu o 50% a více *
Nemožnost umytí čerpadla na staveništi
Čerpání drátkobetonu
Příplatek za konzistence S4 a S5
Zapůjčení přídavného potrubí průměru vč. příslušenství
Zapůjčení gumové hadice průměru 80, 100, 125 mm
Zpomalovací koleno
Vrácení nevyčištěného potrubí, spojek, kolen
Přeprava potrubí na stavbu a zpět
Teplá záměsová voda – zimní přirážka (od 15. 11. do 15. 3. včetně)
Příplatek za sobotu, neděli, svátek
Příplatek za noční betonáže mezi 18 a 6 hodinou

 * 150,- Kč z neodebraného původně objednaného množství betonu v m3
Ceny jsou stanoveny bez DPH.

3.000,- Kč
600,- Kč/30 min.
3.000,- Kč/m3
2.000,- Kč
150,- Kč/m3
1.500,- Kč
50,- Kč/m3
70,- Kč/m3
150,- Kč/bm/den
150,- Kč/bm/den
150,- Kč/ks/den
500,- Kč/ks
50,- Kč/km
140,- Kč/m3
100,- Kč/m3
100,- Kč/m3

