Ďalej Vám ponúkame služby dopravy a
špeciálnych činností:
zemné a výkopové práce so strojmi /KOMATSU, CATERPILAR/
zemné pretláčacie práce vodovodných a plynových
prípojok
bezvýkopovou technikou
preprava nákladnými vozidlami AVIA, LIAZ, NISSAN
CABSTAR vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žúmp
(cisternami 11 m3 , 8 m3)
čistenie kanalizácií, žúmp a kanalizačných prípojok /
Saco – kanalizačné vozidlo MAN, Sacie vozidlo IVECO/
monitoring kanalizácií a kanalizačných prípojok priemyselnou kamerou + záznam
vyhľadávanie porúch na vodovodnom potrubí a vodovodných prípojkách
rozmrazovanie vodovodov a vodovodných prípojok
rezanie asfaltových plôch
kosenie trávy /traktory , kosačky, krovinorezy/

Bližšie informácie ohľadne cien ponúkaných prác a služieb
na našej stránke: www.turvod.sk

SLUŽBY STAVEBNO - MONTÁŽNEJ ČINNOSTI
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Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka komplexné
služby v oblasti stavebno-montážnej činnosti. Realizácie prác
na výstavbe vodovodov a kanalizácií, rekonštrukcie a opravy
vodovodov a kanalizácií, vodovodných a kanalizačných prípojok vrátane podtunelovacích prác /na kľúč/:
V prípade montáže vodovodnej a kanalizačnej prípojky vrátane výkopových prác Vám ponúkame jedinečnú možnosť
ako využiť veľkoobchodné ceny našich dodávateľov s 0 %
prirážkou /resp. navýšením/ na kompletne dodaný materiál
týkajúci sa Vašej prípojky /vodomerná šachta, vodomerná
zostava, kanalizačná revízna šachta, polyetylénové potrubie na
prípojku, kolená, piesok, atď./
Ako bonus dostanete polyetylénové potrubie HDPE 1“ na
prípojku zdarma.

Adresa spoločnosti:
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25
036 80 Martin
Slovenská republika

Montáž vodovodnej prípojky

Montáž kanalizačnej prípojky

Kalkulačný vzorec:

Kalkulačný vzorec:

Priamy materiál /cena materiálu podľa výdajky za veľkoobchodné
ceny s 0% prirážkou/

Priamy materiál /cena materiálu podľa výdajky za veľkoobchodné
ceny s 0% prirážkou/

Montážne práce:
- navŕtanie potrubia, montáž výstroja vodomernej šachty
prípojok do 2“: 		
18,69 € (563,05 Sk)
+ montáž potrubia od odbočenia po ventil
pred vodomerom			
0,20 € (6,03 Sk/km)

Montážne práce:			
10,68 € / hod. (321,75 Sk)
Doprava: 			
0,96 € / 1 km (28,92 Sk)
Inžinierska činnosť: 		
6,64 € (200,04 Sk)
- s výkopovými prácami podľa potrieb
Strojný výkop:
34,52 €/ 1 hod. (1039,95 Sk)
Ručné kopanie 1 kopáč:		
7,96 €/ 1 hod. (239,80 Sk)

Doprava: 			
0,96 € / 1 km (28,92 Sk)
Inžinierska činnosť: 		
6,64 € (200,04 Sk)
- s výkopovými prácami podľa potrieb
Strojný výkop:		
Podtunelovač + kompresor:
Ručné kopanie 1 kopáč:

34,52 € / 1 hod. (1039,95 Sk)
29,88 € / 1 hod. (900,16 Sk)
7,96 € / 1 hod. (239,80 Sk)

Doprava materiálu:
AVIA vyklápač: 		

0,73 € / km (21,99 Sk)

Doprava materiálu:
AVIA vyklápač:			
0,73 €/ km (21,99 Sk)
/dovoz obsypového materiálu/ 9,04 € /1hod. použitia (272,34 Sk)
V3S VALNÍK: 			
1,06 €/ km ( 31,93 Sk)
/dovoz PVC potrubia/
10,48 €/1 hod. použitia (315,72 Sk)
Montáže kanalizačnej prípojky bez výkopových prác sa výhody
netýkajú.

/dovoz obsypového materiálu/ 9,04 € /1 hod. použitia (272,34 Sk)

K uvedeným cenám sa účtuje DPH vo výške 19 %.

e-mail: odbyt@turvod.sk
tel.: +421 (0)43 4210152
fax: +421 (0)43 4133685

V3S VALNÍK:			
1,06 € / km (31,93 Sk)
/dovoz vod. šachty, resp. podtunel. + kompresor/
			
10,48 € / 1 hod. použitia (315,72 Sk)

Základné orientačné ceny materiálu:

Dispečing a nahlasovanie porúch - stála služba:

V prípade realizácie prípojky s výkopovými prácami ako bonus
bude polyetylénové potrubie HDPE 1“ na prípojku zdarma.

Vodomerná šachta betónová
Vodomerná zostava		
Kanalizačná revízna šachta priama
Kanalizačná revízna šachta /3 vývody/

Dôležité kontakty:

+421 (0)43 421 01 11 , 0918 596 992

Montáže vodovodnej prípojky bez výkopových prác sa výhody
a bonusy netýkajú.
K uvedeným cenám sa účtuje DPH vo výške 19 %.

181,00 € (5452,81Sk)
59,98 € (1806,96 Sk)
38,08 € (1147,20 Sk)
41,92 € (1262,88 Sk)

K uvedeným cenám sa účtuje DPH vo výške 19 %.

