
 
 
 
 
   VEŘEJNÝ  ORIENTA ČNÍ  CENÍK  VÝKON
                                                  
                                                                                                                             
KAŽDÁ  ZAKÁZKA  JE  KALKULOVÁNA  INDIVIDUÁLN
MÍNEK KONKRÉTNÍ ZAKÁZKY!    
Každá kalkulace se odvíjí od obhlídky místa a podmínek zakázky technikem,nebo pov
 pracovníkem,specialistou MTS.    
Mobilní sací bagr MTS má zásobník o obj
vivalent max. 13 tun,dle podmínek provozu na pozemních komunikacích a technických para 
metrů mobilního sacího bagru
      
 
                                          
                    ORIENTAČNÍ ÚDAJE K
                  -------------------------------------------------------------------------------------
 
Přístavné a odstavné km                                           
Průměrné ceny za práci stroje vyjád
                                                                
Skládkovné – dle místních podmínek,zpravidla                                         130 
Ve výše uvedeném skládkovném není zahrnuta cena za rozbor materiálu p
skládku, je-li nutný .      
     
 
    
                                             VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH!                                
 
                                                                                                                             
Bližší informace poskytne individuáln
                                             
 
 
Michal Chytka 
obchodně - technický manažer MTS
tel: 702 000 156 
fax: 272 761 461 
e-mail: michal.chytka@hutira.cz 
 
HUTIRA-BRNO,s.r.o.,pobočka P
Chodovecké nám. 1/331 
141 00 Praha 4 - Chodov 
www.hutira.cz  
 
 
                                

ČNÍ  CENÍK  VÝKON Ů  MOBILNÍMI  SACÍMI  BAGRY
                                                  MTS platný od 1.6. 2013 
                                                                                                                             
KAŽDÁ  ZAKÁZKA  JE  KALKULOVÁNA  INDIVIDUÁLN Ě,  PODLE  TYPU  A POD
MÍNEK KONKRÉTNÍ ZAKÁZKY!                                                                                                 
Každá kalkulace se odvíjí od obhlídky místa a podmínek zakázky technikem,nebo pov
pracovníkem,specialistou MTS.     
Mobilní sací bagr MTS má zásobník o objemu 8m3,který se podle druhu materiálu plní na ek
vivalent max. 13 tun,dle podmínek provozu na pozemních komunikacích a technických para 

 

ČNÍ ÚDAJE K E STANOVENÍ CENY ZAKÁZKY
-------------------------------------------------------------------------------------

ístavné a odstavné km                                                                                       
rné ceny za práci stroje vyjádřené:         v čase                           1 800 

                                                                :        v objemu materiálu             550 
dle místních podmínek,zpravidla                                         130 

Ve výše uvedeném skládkovném není zahrnuta cena za rozbor materiálu před uložením na 

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH!                                

                                                                                                                             
ytne individuálně  :  

technický manažer MTS 

 

čka Praha 

  MOBILNÍMI  SACÍMI  BAGRY       

                                                                                                                                                                
,  PODLE  TYPU  A POD- 

                                                                                             
Každá kalkulace se odvíjí od obhlídky místa a podmínek zakázky technikem,nebo pověřeným  

emu 8m3,který se podle druhu materiálu plní na ek- 
vivalent max. 13 tun,dle podmínek provozu na pozemních komunikacích a technických para - 

E STANOVENÍ CENY ZAKÁZKY  :                                                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------- 

                                            36.- Kč / 1 km 
800 -  3 000.- Kč /hod     

riálu             550 – 2 000.- Kč/m3 
dle místních podmínek,zpravidla                                         130 – 160.- Kč/1tunu  

Ve výše uvedeném skládkovném není zahrnuta cena za rozbor materiálu před uložením na 

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH!                                 

                                                                                                                                                                                                                                           


