
Ceník	  zboží	  a	  služeb	  platný	  od	  1.1.2013	  
Jan	  Medveď,	  IČO:49780239	  

naše	  dveře	  s.r.o.,	  IČO:29099129	  !
DPH:	  dle	  zákonné	  sazby:	  15%,	  21%	  nebo	  v	  přenesené	  daňové	  povinnosL	  bez	  DPH	  

Zboží:	  
Ceny	  standardního	  zboží	  jsou	  platné	  dle	  aktuálních	  ceníků	  jednotlivých	  výrobců	  dveří,	  
zárubní,	  kování	  a	  dalšího	  sorLmentu.	  Pro	  objednání	  je	  směrodatná	  zpracovaná	  nabídka	  
v	  aktuálním	  čase	  a	  ceník	  výrobce,	  kdy	  není	  vyloučena	  lidská	  chyba	  při	  zpracovávání	  nabídky.	  
V	  tomto	  případě	  pla[	  ceník	  výrobce.	  	  
V	  cenových	  nabídkách	  jsou	  orientační	  ceny	  před	  zaměřením.	  Po	  zaměření	  se	  cena	  může	  i	  
výrazně	  lišit	  dle	  skutečně	  naměřených	  hodnot	  na	  stavbě	  (netypové	  výrobky	  či	  nutné	  
vícepráce).	  
Služby:	  
Montáž	  námi	  dodávaného	  zboží:	  	  
1)Na	  každou	  montáž	  je	  zpracovávána	  cenová	  nabídka,	  před	  zaměřením	  je	  orientační,	  po	  
zaměření	  je	  přesnější,	  nicméně	  i	  po	  zaměření	  se	  mohou	  při	  realizaci	  vyskytnout	  nějaké	  nutné	  
nezapočtené	  vícepráce.	  
2)	  Hodinová	  sazba	  pro	  nespecifikované	  úkony	  víceprací	  je	  počítána	  každá	  započatá	  hodina	  á	  
300,-‐Kč	  plus	  DPH.	  	  
3)	  Specifikované	  nejčastější	  ceny	  víceprací:	  podřez	  dveří	  250,-‐Kč	  plus	  DPH,	  podřez	  zárubně	  
300,-‐Kč	  plus	  DPH,	  falcování	  (zúžení	  1	  strany	  dveří)	  1000,-‐Kč	  plus	  DPH.	  
Zaměření:	  
1)2000,-‐Kč	  plus	  příslušné	  DPH	  
2)V	  případě	  realizování	  objednávky	  je	  zaměření	  zdarma	  a	  je	  odečteno	  v	  objednávce.	  
Skladování	  námi	  dodávaného	  zboží:	  
1)Odběr	  zboží	  	  ze	  skladu	  do	  jednoho	  týdne	  po	  výzvě	  	  po	  vyrobení	  zakázky	  zdarma.	  
2)	  Od	  8	  dne	  po	  naskladnění	  z	  výroby,	  po	  výzvě	  zákazníkovi	  k	  odběru	  je	  účtováno	  skladovné	  	  
bez	  DPH	  10,-‐Kč	  á	  1ks	  dveří,	  10,-‐Kč	  á	  1ks	  zárubní	  denně,	  kování	  je	  skladováno	  zdarma.	  
Doprava:	  15	  Kč	  plus	  DPH	  á	  km	  tam	  i	  zpět	  	  
Manipulace:	  roznos	  dveří	  po	  stavbě	  dle	  individuálního	  nacenění	  !
Záloha:	  
Ve	  výši	  50%	  ceny	  celé	  zakázky	  splatná	  před	  zadáním	  zboží	  do	  výroby,	  doplatek	  před	  montáží	  
nebo	  při	  vyzvednu[	  ze	  skladu.	  Neuhrazené	  zboží	  nemontujeme.	  


