
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

102 0,64 0,77 0,92 1,10 1,01 1,21

132 0,83 1,00 1,19 1,43 1,31 1,57

152 0,96 1,15 1,37 1,64 1,50 1,81

180 1,13 1,36 1,62 1,94 1,78 2,14

200 1,26 1,51 1,80 2,16 1,98 2,38

230 1,45 1,74 2,07 2,48 2,28 2,73

Príplatky a ostatné: 

Pri vrtoch kratších ako 20cm sa pripočítava 2.50 € na otvor.

Dodávateľ môže účtovať príplatok 20% pre práce v sťažených podmienkach

Dodávateľ môže účtovať dopravné náklady 0,25 €/km a minimálne 10€ za výjazd

V prípade zabezpečenia el. energie dodávateľom, účtuje dodávateľ za el. generátor 15 €/deň

Prestoje a pomocné práce: 8,00 €/hod. za 1 pracovníka.

Vŕtanie muriva za sucha: +20% príplatok.

Vŕtanie do stropu: +40% príplatok.

Pri vŕtaní nad 40cm ( hĺbka ) +15% (k základnej cene)

V cene nie je zahrnutá likvidácia odpadu.

Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.

Ostatné práva a povinnosti podľa dohody definované v objednávke

do 10mm  5 €/bm

od 10 do 20 mm 10 €/bm

od 20 do 30 mm 20 €/bm

od 30 do 40 mm 30 €/bm

asfalt do 50 mm 1,2 €/m

asfalt do 100 mm 2,5 €/m

asfalt do 150 mm 4 €/m

asfalt do 200 mm 5 €/m

betón do 50 mm 3,6 €/m

betón do 100 mm 7,4 €/m

betón do 150 mm 10,8 €/m

betón do 200 mm 15,6 €/m

armovaný betón do 50 mm 6 €/m

armovaný betón do 100 mm 10,8 €/m

armovaný betón do 150 mm 12 €/m

armovaný betón do 200 mm 18 €/m

Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenia rozvodov elektriny, vody, 

kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania.

tehla/ytong betón
priemer

železobetón

Jadrové vŕtanie

cena bez DPHhĺbkamateriál

Príklepové vŕtanie do betónu

Cenník rezania asfaltu a betónu cestným rezačom:


