Ceník pro fakturaci montáže přípojek (v Kč bez DPH)
Realizace vodovodní přípojky
Cena se stanoví dle Nabídkového listu v závislosti na rozsahu prací. Nabídkový list je nutné
potvrdit zákazníkem vč. prohlášení pro uplatnění snížené sazby DPH a pro plátce DPH
prohlášení pro stavebně montážní práce. Potvrzený Nabídkový list a čestná prohlášení jsou
součástí podkladů k faktuře.

Cena za napojení na vodovodní řad
Napojení na vodovodní řad
Napojení na vodovodní řad do 5/4“
Napojení na vodovodní řad do 6/4“
Napojení na vodovodní řad do 2“

MJ

Cena bez DPH

soub
soub
soub

4 900,00
5 650,00
6 650,00

Pozn.:
Cena zahrnuje veškeré činnosti spojené s napojením na vodovodní řad. Jedná se především
o montáž a materiál (zemní souprava, podkladní deska, poklop, přechodky atd.) náklady na
skladové hospodářství apod.
Cena nezahrnuje zřízení odběrného místa a náklady na dopravu, která bude účtována dle
skutečnosti na základě platných cen výkonů, služeb a činností.

Cena za zřízení odběrného místa
Cena za zřízení odběrného místa
Jednotná cena (DN přípojky do 5/4“ včetně)
Jednotná cena (DN přípojky do 6/4“)
Jednotná cena (DN přípojky do 2“)

MJ

Cena bez DPH

soub
soub
soub

5 650,00
6 600,00
7 800,00

Přípojky větších profilů budou fakturovány dle skutečnosti.
Pozn.:
Cena zahrnuje veškeré činnosti spojené se zřízením odběrného místa. Jedná se především
o montáž a materiál vodoměrné sestavy, režijní náklady vedení zakázky, zavedení
odběrného místa v zákaznickém systému apod.
Cena nezahrnuje náklady napojení na vodovodní řad a na dopravu, která bude účtována
dle skutečnosti na základě platných cen výkonů, služeb a činností.

Cena za zřízení podružného měření
Varianta 1 - Zhotovení a montáž vodoměrné sestavy vč. dodávky a prvotního osazení
podružného vodoměru a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci
Cena za zřízení podružného měření (1)
Jednotná cena (do DN přípojky do 5/4“ včetně)
Jednotná cena (DN přípojky do 6/4“)
Jednotná cena (DN přípojky do 2“)

MJ

Cena bez DPH

soub
soub
soub

4 600,00
5 600,00
6 600,00

U větších profilů bude cena fakturována dle skutečnosti
Pozn.:
Cena zahrnuje dopravu, materiál, vč. vodoměru a veškeré činnosti spojené se zřízením
měřícího místa. Jedná se především o montáž a materiál, režijní náklady vedení zakázky,
zavedení měřícího místa v zákaznickém systému apod.
Varianta 2 - Prvotní osazení podružného vodoměru do vodoměrné sestavy a jeho zajištění
proti neoprávněné manipulaci. Kontrola souladu s technickými podmínkami pro osazení
podružného vodoměru.
Cena za zřízení podružného měření (2)
Prvotní osazení podružného vodoměru

MJ

Cena bez DPH

soub

2 000,00

Pozn.:
Cena zahrnuje dopravu, kontrolu připravené vodoměrné sestavy, montáž vodoměru, režijní
náklady vedení zakázky a měřícího místa v zákaznickém systému apod.
Cena nezahrnuje cenu měřidla, která bude účtována dle skutečnosti.
Varianta 3 – Zajištění vodoměru proti neoprávněné manipulaci,
s technickými podmínkami pro osazení podružného vodoměru.
Cena za zřízení podružného měření (3)
Kontrola vodoměrné sestavy vč. vodoměru, zajištění
vodoměru proti neoprávněné manipulaci, doprava

kontrola

MJ

Cena bez DPH

soub

800,00

souladu

Upozornění:
montáž vodoměru smí provádět pouze osoba s platným certifikátem o registraci pro
montáž vodoměrů
odběratel si zajistí montáž sestavy vč. vodoměru, který je možno zakoupit u VAK Beroun
(z důvodu jednotnosti měřidel na síti) na adrese Mostníkovská 255/3, Beroun 266 01
VAK Beroun provede na objednávku pouze kontrolu vodoměrné sestavy a měřidla,
vč. jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci
vodoměr musí splňovat podmínky Zákona č. 505/1990 Sb. O metrologii. Odběratel
předloží kopii atestu měřidla
odběratel předloží kopii certifikátu o registraci pro montáž vodoměrů osoby, která
měřidlo osadila
Ceny je možné ve výjimečných případech v závislosti na konkrétních smluvních
podmínkách provedení objednaných prací upravit v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o
smluvních cenách. Pro neuvedené výkony servisních smluv se uplatňují individuální
smluvní ceny.

Realizace kanalizační přípojky
Cena se stanoví dle Nabídkového listu v závislosti na rozsahu prací. Nabídkový list je nutné
potvrdit zákazníkem vč. prohlášení pro uplatnění snížené sazby DPH a pro plátce DPH
prohlášení pro stavebně montážní práce. Potvrzený Nabídkový list a čestná prohlášení jsou
přílohou faktury.
Cena za napojení na kanalizační stoku

Cena za napojení na kanalizační stoku
Provedení dodatečného napojení na kanalizační
stoku

MJ

Cena bez DPH

soub

4 500,00

Pozn.:
Cena zahrnuje veškeré činnosti spojené s napojením na kanalizační stoku. Jedná se
především o vývrt, montáž a materiál, náklady na skladové hospodářství apod.
Cena nezahrnuje zřízení odběrného místa a náklady na dopravu, která bude účtována dle
skutečnosti na základě platných cen výkonů, služeb a činností.

Cena za zřízení odběrného místa kanalizace
Cena za zřízení odběrného místa kanalizace
Jednotná cena

MJ

Cena bez DPH

soub

1 000,00

Pozn.:
Cena zahrnuje režijní náklady vedení zakázky, zavedení odběrného místa v zákaznickém
systému apod.
Cena nezahrnuje náklady na napojení přípojky na kanalizační stoku.
Ceny je možné ve výjimečných případech v závislosti na konkrétních smluvních podmínkách
provedení objednaných prací upravit v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o smluvních
cenách. Pro neuvedené výkony servisních smluv se uplatňují individuální smluvní ceny.

