
základní cena bez DPH základní cena vč.DPH 15% základní cena vč.DPH 21%

Kč Kč Kč
ČOV  TEROVA 5 47 900 55 085 57 959
ČOV  TEROVA 10 57 100 65 665 69 091
ČOV  TEROVA 15 90 500 104 075 109 505
ČOV  TEROVA 20 99 600 114 540 120 516
ČOV  TEROVA 25 131 700 151 455 159 357
ČOV  TEROVA 30 16 600 19 090 20 086
ČOV  TEROVA 40 197 900 227 585 239 459
ČOV  TEROVA 50 226 700 260 705 274 307
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CENÍK       2022

Čistírny odpadních vod  
TEROVA 5 - 50

V případě výskytu hladiny spodní vody nad základovou spáru , je nutné provést,
úpravu nádrží   tj. zesílené dno , vyšší počet žeber a jejich úprava.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. vydal na ČOV řady TEROVA - STAVEBNÍ TECHNICKÉ 
OSVĚDČENÍ č.090-035621 a PROTOKOL o ověření shody typu výrobku č. 090-035647.

vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně vyřízení 
územního rozhodnutí, vypracování projektové dokumentace pro stavební 
řízení včetně vyřízení stavebního povolení ČOV -  odborně způsobilou 
osobou

Cena  dodávky  -  V ceně  je  zahrnuto kompletně technologicky vybavená čistírna (vlastní 
plastová nádrž,plastový poklop,dmychadlo,čerpadlo,provzdušňovací elementy,el.rozvaděč), 
provedení  zkoušky  vodotěsnosti  nádrže  a  vydání  protokolu  o  těsnosti  nádrže  dle  
ČSN 75 0905 , záruční  list  a  provozní  řád  zařízení , protokol  o  posouzení  shody  typu 
výrobku. Platební podmínky - na základě potvrzené objednávky,bude zaslána smlouva o 
dílo, zálohová faktura na 50% celkové částky včetně DPH.                                                                                  
Garance - 60 měsíců na plastovou nádrž, 24 měsíců na dmychadlo,ostatní vybavení.   

provádění pozáručních servisních prohlídek, řešení provozních závad, 
dálkové sledování provozních stavů ČOV - odborně způsobilou osobou

Další příslušenství a služby

provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního 
zákona -  odborně způsobilou osobou

provádění zkoušek těsnosti  nádrrží -  odborně způsobilou osobou

provádění vzorkování vypouštěných odpadních vod a zajištění jejich 
následné laboratorní analýzy -  odborně způsobilou osobou
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