CENÍK
2018
(platnost od 1. 1. 2018)

Vážený zákazníku,
vážíme si Vašeho zájmu o naše produkty.
V tomto CENÍKU naleznete přehled produktů a služeb, které nabízí naše společnost v lokalitách hlavní město Praha, Praha – západ a Praha –
východ. V případě zájmu o některý z produktů, kontaktujte naše obchodní oddělení.
Čerstvé maltové směsi
(čerstvé maltové směsi jsou namíchány na maltárně a na stavbu se dopravují autodomíchávačem v tekutém stavu, připravené ke zpracování,
uvedené ceny jsou bez dopravy)
Dmax

Cena bez dopravy
bez DPH 21 %
(Kč/t) *

Cena bez dopravy
bez DPH 21 %
(Kč/m3)

Cena bez dopravy
s DPH 21 %
(Kč/m3)

malta pro zdění

4

1 124 *

1 910

2 312

malta pro zdění

4

1 182 *

2 010

2 433

MALMIX MC 10

malta pro zdění

4

1 241 *

2 110

2 554

MC15.4

MALMIX MC 15

malta pro zdění

4

1 300 *

2 210

2 675

MC02.2

MALMIX MC 2,5

malta pro zdění

2

1 171 *

1 990

2 408

MC05.2

MALMIX MC 5

malta pro zdění

2

1 229 *

2 090

2 529

MC10.2

MALMIX MC 10

malta pro zdění

2

1 288 *

2 190

2 650

MC15.2

MALMIX MC 15

malta pro zdění

2

1 347 *

2 290

2 771

Kód

Označení směsi

Druh směsi

MC02.4

MALMIX MC 2,5

MC05.4

MALMIX MC 5

MC10.4

* Cena za tunu je orientační přepočet za 1 tunu suché směsi.
Uvedené ceny neobsahují cenu za dopravu, která k nim bude připočítána podle vzdálenosti na staveniště.

Doprava čerstvých maltových směsí
Doprava čerstvých maltových směsí je realizována autodomíchávači a skládá se z těchto položek:
„Kilometrovné“ + „Vykládka“ + „Prostoje na stavbě“.
Typ autodomíchávače
(užitný objem bubnu)

Kilometrovné
(Kč/km)
bez DPH / s DPH

Vykládka
(Kč)
bez DPH / s DPH

Prostoje na stavbě
(Kč/15 min.)
bez DPH / s DPH

5 m3

60 / 73

370 / 448

185 / 224

Sazba „Kilometrovné“ je účtována na základě vzdálenosti maltárna – stavba a zpět.
V sazbě „Vykládka“ je zahrnuta doba pro vyložení autodomíchávače v délce 30 minut od příjezdu na stavbu. Po uplynutí této doby je účtována sazba „Prostoje na stavbě“, účtuje se každých
započatých 15 minut.
Při požadované dodávce menší, než je užitný objem bubnu autodomíchávače, se účtuje dopravné jako za obsahově nejbližší větší autodomíchávač. V případě, že je požadovaná dodávka menší
nebo rovna 5 m3, účtuje se dopravné jako za autodomíchávač 5 m3, i když je ve skutečnosti doprava realizována autodomíchávačem 8 m3.

Pronájem kontejnerů a vozíků na maltu
Čerstvé maltové směsi je možné na staveništi skladovat a přepravovat ve speciálních plastových kontejnerech (vanách).
Manipulovat s nimi je možné pomocí jeřábu, paletizačních vozíků, teleskopického manipulátoru apod. Horizontální manipulace je možná také
pomocí speciálních vozíků na maltu.
Cena bez DPH 21 %
(Kč/den/ks)

Cena s DPH 21 %
(Kč/den/ks)

Kontejner na maltu (vana) objem 200 litrů

15

19

Vozík pro manipulaci s kontejnerem na maltu

30

37

Druh

Pronájem kontejnerů a/nebo vozíků na maltu je možný pouze při současném odběru malty.
Použití kontejnerů a/nebo vozíků k jinému účelu, než je skladování a doprava malty není dovoleno.
Při zničení, poškození, nadměrném opotřebení kontejnerů a/nebo vozíků nebo jejich nevrácení v dojednaném termínu, bude vyúčtována částka dle Sazebníku opotřebení kontejnerů a vozíků. Při
nevrácení kontejnerů nejpozději k dojednanému termínu, bude vyúčtována sazba D – zničené. Při nevrácení vozíků nejpozději k dojednanému termínu, bude vyúčtována částka jako by byly
vozíky vráceny ve stavu neumožňujícím další funkční a bezpečné použití.
Kontejnery na maltu je možné si také v omezeném množství zakoupit za cenu 2.300,- Kč/ks bez DPH / 2.783,- Kč/ks s DPH.
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Lité podlahové a speciální směsi
(lité podlahové a speciální směsi jsou namíchány na maltárně a na stavbu se dopravují autodomíchávačem v tekutém stavu, připravené ke
zpracování, uvedené ceny jsou včetně dopravy na stavby na území Hl.m. Prahy)
Dmax

Cena vč. dopravy
bez DPH 21 %
(Kč/t) *

Cena vč. dopravy
bez DPH 21 %
(Kč/m3)

Cena vč. dopravy
s DPH 21 %
(Kč/m3)

cementová litá pěna s polystyrenem

-

-

1 690

2 045

cementová litá pěna s polystyrenem

-

-

1 740

2 106

PORIMENT P 500

cementová litá pěna s polystyrenem

-

-

1 790

2 166

PPS500

PORIMENT PS 500

cementová litá pěna s polystyrenem – sklon

-

-

1 790

2 166

PW600

PORIMENT W 600

cementová litá pěna – tenkovrstvá

-

-

2 490

3 013

PWS700

PORIMENT WS 700

cementová litá pěna – sklon

-

-

2 690

3 255

AE204.4

ANHYMENT AE 20

anhydritový litý potěr

4

2 444 *

4 790

5 796

AE255.4

ANHYMENT AE 25

anhydritový litý potěr

4

2 546 *

4 990

6 038

AE307.4

ANHYMENT AE 30

anhydritový litý potěr

4

2 648 *

5 190

6 280

FE204.4

ANHYMENT FE 20

alfa sádrový litý potěr

4

2 546 *

4 990

6 038

FE255.4

ANHYMENT FE 25

alfa sádrový litý potěr

4

2 648 *

5 190

6 280

FE307.4

ANHYMENT FE 30

alfa sádrový litý potěr

4

2 750 *

5 390

6 522

CF204.8

CEMFLOW CF 20

cementový litý potěr

8

2 399 *

4 990

6 038

CF255.8

CEMFLOW CF 25

cementový litý potěr

8

2 495 *

5 190

6 280

CF306.8

CEMFLOW CF 30

cementový litý potěr

8

2 591 *

5 390

6 522

Kód

Označení směsi

Druh směsi

PP300

PORIMENT P 300

PP400

PORIMENT P 400

PP500

* Cena za tunu je orientační přepočet za 1 tunu suché směsi.
Uvedené ceny jsou včetně dopravy na stavbu na území Hl.m. Prahy a vykládky v délce 90min.. Při požadované dopravě na území Praha – západ a Praha – východ, je nutná individuální
kalkulace. Kontaktujte obchodní oddělení.

Doprava litých a speciálních směsí
Doprava je realizována autodomíchávači:
Typ autodomíchávače
(užitný objem bubnu)

Prostoje na stavbě
(Kč/15 min.)
bez DPH / s DPH

Kilometrovné

Vykládka

8 m3

v ceně materiálu (v rámci hl.
m. Prahy)

90 minut v ceně materiálu (ANHYMENT, CEMFLOW)

185/224

8 m3

v ceně materiálu (v rámci hl.
m. Prahy)

120 minut v ceně materiálu (PORIMENT)

185/224

Při požadované dopravě na území Praha – západ a Praha – východ, je nutná individuální kalkulace. Kontaktujte obchodní oddělení. V sazbě „Vykládka“ je zahrnuta doba pro vyložení
autodomíchávače v délce 90/120 minut od příjezdu na stavbu. Po uplynutí této doby je účtována sazba „Prostoje na stavbě“, účtuje se každých započatých 15 minut.

Příplatky k cenám směsi
Druh příplatku

Sazba

Práce ve večerních hodinách (dodávky v době od 18:00 do 22:00 hod.), při dokončování odpolední zakázky
k cenám směsí

+5%

Práce v noci a mimo provozní dobu maltárny⃰

Individuální příplatek

Práce v sobotu, k cenám směsí (v rámci provozní doby maltárny)

+5%

Práce v neděli a ve svátek, k cenám směsí (v rámci provozní doby maltárny)

+5%

Recyklace směsí (odvoz a recyklace zbytkové směsi v autodomíchávači)

500 Kč/m bez DPH / 605 Kč/m s DPH
3

Dodávka malého množství (jen pro lité podlahové a speciální směsi, neplatí pro MALMIX), < 4 m , k cenám směsí
3

3

+ 2 000 Kč/autodomíchávač bez DPH / 2 420 Kč/autodomíchávač s DPH

⃰ Na základě individuální dohody a velikosti zakázky.
Provozní doba maltárny je proměnlivá. Aktuální informace na www.tbg-prazskemalty.cz.
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Čerpání litých podlahových a speciálních směsí
Služba čerpání směsí je realizována technikou dceřiné společnosti Pražské betonpumpy a doprava s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli
a skládá se z těchto položek:
„Přistavení čerpadla“ + “Výkon čerpadla“ + „Přečerpané množství“ + „Ostatní služby“ (pokud jsou takové služby požadovány nebo
realizovány).

Mobilní čerpadla
Přistavení čerpadla
(Kč)
bez DPH / s DPH

Výkon čerpadla
(Kč/15 min.)
bez DPH / s DPH

Přečerpané množství
(Kč/m3)
bez DPH / s DPH

700 / 847

350 / 424

50 / 61

AERONICER - přípojné dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) **

700 / 847

350 / 424

50 / 61

ESTRICH BOY – přípojné dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) ***

700 / 847

250 / 303

50 / 61

Typ čerpadla

BSA 715 D – přípojné dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) *
®

* nutné pro čerpání cementového litého potěru CEMFLOW.
** nutné pro čerpání cementových litých pěn (i cementových litých pěn s polystyrenem) PORIMENT.
*** nutné pro čerpání anhydritových a alfa sádrových potěrů ANHYMENT.

Ostatní služby k čerpání směsí
* V ceně za pronájem čerpadla je zahrnut pronájem 100 metrů gumových hadic o průměru 50 nebo 63 mm.

Popis

Cena
(Kč)
bez DPH / s DPH

Pronájem hadic nad 100 metrů (ø 50 nebo 63 mm) *

bm

30 / 37

Čekání záložního čerpadla (pokud je požadováno)

za každých 15 min.

350 / 424

Pozdní zrušení dodávky (zrušení méně než 12 hodin před objednaným časem dodávky)

jednorázově

500 / 605

Zbytečný výjezd čerpadla (zrušení v okamžiku, kdy čerpadlo již vyjelo ze základny na stavbu)

jednorázově

1 000 / 1 210

Název služby

Sazebník opotřebení kontejnerů a vozíků
Kč/ks bez DPH / s DPH

stav při předání:

A – nové

B – běžné opotřebení

C – vysoké opotřebení

D – zničené

A – nové

0

0

0

0

B – běžné opotřebení

0

0

0

0

C – vysoké opotřebení

1 150 / 1 392

0

0

0

D – zničené

2 300 / 2 783

1 150 / 1 392

0

0

stav při vrácení:

Systém účtování za opotřebení kontejnerů vychází z výše uvedené tabulky a níže popsaných kategorií opotřebení.
Při předání kontejnerů je v protokolu uvedena kategorie stavu každého kusu. Při vracení posoudí oprávněný zástupce prodávajícího
(pronajímatele) za účasti zástupce kupujícího (nájemce) stav vracených kontejnerů a kategorii zapíše do protokolu. Pokud je stav kontejneru, na
základě posouzení zástupcem prodávajícího (pronajímatele), definován jako stejný nebo o stupeň horší, než byl při předání (posun o jeden řádek
dolů ve výše uvedené tabulce), není účtována žádná sazba za nadměrné opotřebení. Pokud je stav vraceného kontejneru definován jako o dva a
více stupňů horší (posun dolů o dva a více řádků v tabulce), je účtována sazba dle výše uvedené tabulky.
Upozornění:
Kontejnery jsou evidovány podle unikátního čísla. Prodávající (pronajímatel) bude posuzovat a přijímat zpět výhradně kontejner s číslem,
odpovídajícím číslu kontejneru, který byl předán.
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Popis kategorií opotřebení:
A – nové, nový kontejner;
B – běžné opotřebení, např.: mělké povrchové škrábance, částečně oloupaná barva, drobně otlučené rukojeti, možnost dalšího použití;
C – vysoké opotřebení, např.: hlubší povrchové rýhy a škrábance, částečně zkorodované a otlučené rukojeti, stopy cementového mléka na
stěnách kontejnerů, možnost dalšího použití apod.;
D – zničené, např.: praskliny v plastové konstrukci, utržená, či zdeformovaná oka úchytů, zásadně zeslabené dno nebo stěny, zatvrdlé zbytky
malty, hluboké rýhy hrozící prasknutím, další použití nemožné.

FOTO 1 – Ilustrativní vyobrazení jednotlivých kategorií opotřebení kontejnerů (van).

Opotřebení vozíků
Pokud kupující (nájemce) vrátí zapůjčený vozík ve stavu, který neumožňuje jeho další funkční a bezpečné použití, uhradí prodávajícímu
(pronajímateli) částku 10.000 Kč/ks bez DPH (12.100 Kč s DPH).
Realizace dodávek a objednávání směsí a služby čerpání směsí
Objednávání dodávek na pracovní dny (mimo pondělí): do 48 hodin před dodávkou.
Objednávání dodávek na soboty, neděle a pondělí: do předcházejícího čtvrtka, 12:00 hod.
Vyúčtování odebraných směsí je prováděno v Kč/m3.
Dodávky směsí a služeb jsou realizovány podle Všeobecných dodacích podmínek TBG Pražské malty, které jsou nedílnou součástí tohoto
Ceníku.
Ceny dopravy, služeb a čerpání jsou platné výhradně při současném odběru směsí a nelze je požadovat samostatně bez odběru směsí.
K cenám „bez DPH“ je účtována sazba daně z přidané hodnoty ve výši 21%. Ceny „s DPH“ v tomto Ceníku jsou zaokrouhleny na celé Kč nahoru.
Společnost TBG Pražské malty, s.r.o. je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71330, IČ: 25799380, DIČ: CZ25799380
Kontaktní informace:
Obchodní oddělení
Jméno

Telefon

Mobil

E-mail

Michal Bárta

221 709 703

602 237 719

michal.barta@tbg-beton.cz

221 709 703

606 026 560

jana.machova@tbg-beton.cz

obchodní manažer

Jana Machová
asistentka, fakturace

Centrální dispečink maltárny
Název provozu

Telefon

Mobil

E-mail

Rohanský ostrov

221 709 726

606 672 599

otakar.kunc@tbg-beton.cz
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