CENÍK
Laboratorních prací

Hlavní báňská záchranná stanice Praha, a.s.
Za opravnou 276/8
151 23 Praha 5 – Motol

platný od 1. 11. 2015

Vážení zákazníci,
ceny uvedené v tomto ceníku jsou základní.
V případě rozsáhlejších dlouhodobých zakázek, celoročních objednávek či
větších projektů, je možné dohodnout individuální ceny.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, která je účtována dle platných předpisů.

KONTAKT:
Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s.
Laboratoř
Za opravnou 276/8
151 23 Praha 5 – Motol
tel.:
fax:

257 282 721
257 282 722

e-mail:
Internet:

laborator@hbzs-praha.cz
www.hbzs-praha.cz

IČ:
DIČ:

49 24 23 34
CZ 49 24 23 34

Zápis v obchodním registru vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 10675

Vedoucí laboratoře:
pí. Ivana Kupcová

tel.:
mobil:

257 282 721
605 757 754

Požadavky na provedení měření nebo odběru vzorků v terénu:
havarijní linka
257 222 369
velitel hotovosti
tel.:
257 282 707
mobil:
724 305 679
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Poskytované služby:
1. Analýzy paliv
příprava analytického vzorku, granulometrické stanovení, stanovení obsahu vody, popela,
veškeré síry, spalného tepla, výhřevnosti, prchavé hořlaviny

2. Analýza silikátových materiálů
stanovení žáruvzdornosti

3. Analýzy ovzduší
stanovení koncentrace O2, N2, CO2, CO, CH4, H2, H2S, vyšších uhlovodíků, halogenderivátů, nitrozní plyny

4. Analýzy vod:
pH, celková tvrdost, alkalita, acidita, vodivost, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, vápník,
hořčík, chloridy, sírany, dusičnany, dusitany, amonné ionty, formy CO2

5. Odběr vzorků a měření koncentrací vybraných plynů v terénu
odběry vzorků ovzduší mokrou i suchou cestou (chromatografický rozbor), měření
koncentrací O2, CO2, CO, CH4, H2, H2S, NH3, NOx
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CENÍK LABORATORNÍCH PRACÍ
Cena v Kč

Rozbor paliva
Hrubá úprava vzorku

85,-

Jemná úprava vzorku

160,-

Stanovení analytické vody a popela

145,-

Stanovení celkové vody

124,-

Stanovení spalného tepla

484,-

Stanovení celkové síry

253,-

Zpracování výsledků

50,-

Granulometrie (1 frakce)

80,-

Prchavá hořlavina

80,-

Příprava kont. a arbitr. vzorku

50,-

Stanovení žáruvzdornosti lupků

600,-

Chemický rozbor vody

600,-

Rozbor ovzduší
odběr vzorku v terénu

100,-

rozbor ovzduší na základní důlní plyny (O2, CO2, CO, CH4,) (1 vzorek)

490,-

chromatografický rozbor (1 vzorek)

1 000,-

rozbor na exhalace dieselových motorů a nitrozních plynů (trhací práce) (1 vzorek)

600,-

doprava na odběr vzorků v terénu (použité vozidlo dle množství a terénu)
osobní (Kč/km)

10,-

Ford Tranzit (Kč/km)

14,-

veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH

Zpracoval: vedoucí laboratoře pí. Kupcová

Schválil:

Ing. František Ondruš
ředitel HBZS Praha a.s.
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