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Položka Název služby
Cena služby        

bez DPH
Obsah plnění

1.1 INSTALACE DOMOVNÍ ČISTÍRNY AT6, AT8           4 200 Kč 

Práce jednoho servisního technika s nutnou součinností 1 -2 osob objednatele, kontrola stavební připravenosti místa instalace dle poskytnuté dokumentace, 

spuštění ČOV na připravenou základovou desku, vodotěsné propojení vyústění odpadů z objektu a napojení k ČOV v rozsahu maximálně KG trubek a tvarovek do 

10 kusů a celkové délky do 3 m, napojení dodaného dmychadla k ČOV dodanou hadicí. 

1.2 INSTALACE DOMOVNÍ ČISTÍRNY AT10, AT12           4 200 Kč 

Práce jednoho servisní technika s nutnou součinností mechanizace objednatele na umístění ČOV do výkopu,  kontroly stavební připravenosti místa instalace dle 

poskytnuté dokumentace, spuštění ČOV na připravenou základovou desku, vodotěsné propojení vyústění odpadů z objektu a napojení k ČOV v rozsahu maximálně 

KG trubek a tvarovek do 10 kusů a celkové délky do 3 m, napojení dodaného dmychadla k ČOV dodanou hadicí.

1.3
Dodatečná montáž nástavce 100 - 300 mm na již 

dodanou ČOV 
             690 Kč Montáž jednoho kusu nástavce 100 - 300 mm na již dodanou ČOV (cena práce bez dopravy montéra a nástavce dané výšky)

1.4
Dodatečná montáž nástavce 400 - 1000 mm na již 

dodanou ČOV 
          1 750 Kč Montáž jednoho kusu nástavce 400 - 1000 mm na již dodanou ČOV, včetně prodloužení hadic (cena práce bez dopravy servisního technika a nástavce dané výšky)

Položka Název služby
Cena služby        

bez DPH
Obsah plnění

2.1 UVEDENÍ ČOV DO PROVOZU AT6 - AT12           2 600 Kč 
Uvedení ČOV do provozu odborným pracovníkem a proškolení objednatele v obsluze a údržbě daného typu ČOV. Cena obsahuje cestovní náklady odborného 

servisního technika do místa instalace (platí pro celou ČR), dále pak aplikaci aktivního biologického kalu (živých bakterií) v potřebném množství.

2.2 DOPLNĚNÍ AKTIVNÍHO BIOLOGICKÉHO KALU           1 800 Kč 
Dodatečné doplnění  ČOV aktivním biologickým kalem (živé bakterie), případná reaktivace  dané ČOV odborným pracovníkem. Cena obsahuje cestovní náklady 

odborného servisního technika do místa instalace (platí pro celou ČR), dále pak aplikaci kvalitního aktivního biologického kalu (bakterií) v potřebném množství.

2.3 ODSTRANĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU  (VARIANTA A)           2 700 Kč 
Odstranění přebytečného kalu z domovní ČOV na pozemek objednatele, dopuštění ČOV vodou z vodního zdroje objednatele, seřízení ČOV. Cena práce, bez 

dopravy (cena pro zákazníky se smlouvou o odborném dozoru = 1 700,- Kč).

2.4 ODSTRANĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU  (VARIANTA B)           3 700 Kč 
Odstranění přebytečného kalu z domovní ČOV AT6 - AT8 pomocí kalolisu, odvoz lisovaného kalu, dopuštění ČOV vodou a seřízení ČOV. Cena práce, bez dopravy 

(cena pro objednatele se smlouvou o odborném dozoru = 2 700,- Kč).

2.5 ODSTRANĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO KALU  (VARIANTA C)           4 700 Kč 
Odstranění přebytečného kalu z domovní ČOV AT10 - AT12 pomocí kalolisu, odvoz lisovaného kalu, dopuštění ČOV vodou a seřízení ČOV. Cena práce, bez dopravy 

(cena pro objednatele se smlouvou o odborném dozoru = 3 700,- Kč).

2.6 SERVIS DMYCHADLA              690 Kč 
Servis dmychadla včetně výměny membrán (cena práce, bez dopravy a materiálu). Pokud nebude možné provést opravu dmychadla u objednatele, můžeme po 

dobu opravy zapůjčit náhradní dmychadlo za jednorázovou cenu 250,- Kč.

2.7 DOPRAVA SERVISNÍHO TECHNIKA              900 Kč Jednotná cena dopravy servisního technika k objednateli na celém území ČR. Servisní zásah bude naplánován na termín do 2 -3 týdnů od objednání

2.8
ZÁKLADNÍ HODINOVÁ SAZBA PRÁCE SERVISNÍHO 

TECHNIKA
             690 Kč Cena práce jednoho servisního technika za každou započatou hodinu.

2.9 EXPRESNÍ SERVISNÍ ZÁSAH           2 400 Kč Cena práce jednoho servisního technika v rozsahu na objednaném servisním zásahu. Servisní práce proběhnou do 5 dnů od objednání.

2.10 ODBORNÉ PORADENSTVÍ NA MÍSTĚ INSTALACE           1 450 Kč 
Odborné poradenství na místě plánované instalace, které zahrnuje posouzení a návrh vhodného místa instalace ČOV přímo na pozemku zákazníka (cena včetně 

cestovních nákladů)

2.11 NÁHRADNÍ DOKUMENTACE              300 Kč Zhotovení duplikátu povinné dokumentace k domovní ČOV, jímce nebo nádrži 

Položka Název služby
Cena služby        

bez DPH
Obsah plnění

3.1 STANDARDNÍ DOPRAVA ČOV TYP AT6 - AT8           1 800 Kč Paušální cena za STANDARDNÍ dopravu 1ks ČOV AT6– AT8 po celé ČR, do 3 týdnů od objednání, za předpokladu potvrzení termínu expedice dle návrhu dodavatele

3.2 EXPRESNÍ DOPRAVA ČOV TYP AT6 - AT8           3 600 Kč Paušální cena za EXPRESNÍ dopravu 1ks ČOV AT6– AT8 po celé ČR, do 5 pracovních dnů od objednání

3.3 STANDARDNÍ DOPRAVA ČOV TYP AT10 - AT12           2 800 Kč 
Paušální cena za STANDARDNÍ dopravu 1ks ČOV AT10– AT12 po celé ČR, do 3 týdnů od objednání, za předpokladu potvrzení termínu expedice dle návrhu 

dodavatele

3.4 EXPRESNÍ DOPRAVA ČOV TYP AT10 - AT12           5 000 Kč Paušální cena za EXPRESNÍ dopravu 1ks ČOV AT10– AT12 po celé ČR, do 5 pracovních dnů od objednání

Položka Název služby
Cena služby        

bez DPH
Obsah plnění

4.1 2 X ROČNÍ SERVIS           3 000 Kč 
Komplexní servis ČOV 2x ročně v termínu leden - březen a červenec - září. Termín po vzájemném potvrzení, cena zahrnuje cestovní náklady servisního technika po 

celé ČR

4.2 2 X ROČNÍ SERVIS           3 700 Kč 
Komplexní servis ČOV 2x ročně v termínu duben - červen a říjen - prosinec. Termín po vzájemném potvrzení, cena zahrnuje cestovní náklady servisního technika po 

celé ČR

4.3 4 X ROČNÍ SERVIS           5 500 Kč Komplexní servis ČOV 4x ročně v termínu leden - prosinec. Termín po vzájemném potvrzení, cena zahrnuje cestovní náklady servisního technika po celé ČR

Tento ceník platí od 1. 3. 2023 do odvolání. Veškeré ceny jsou bez DPH. Vyhrazujeme si právo změny ceny služby a dodávaných produktů. Změna ceny bude včas oznámena objednateli v textové podobě.

U služeb neuvedených v tomto ceníku budou ceny kalkulovány podle hodinových sazeb. Vícenáklady, vzniklé na základě individuálních požadavků zákazníka, budou přeúčtovány v plné výši. 

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD (ČOV)

2. UVEDENÍ ČOV DO PROVOZU A SERVIS SPOJENÝ S JEJÍM VLASTNÍM PROVOZEM 

1. INSTALACE ČOV

3. DOPRAVA ČOV

4. KOMPLEXNÍ ROČNÍ SERVISNÍ ČINNOST NA ČOV AT6, AT8, AT10, AT12


