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Vybrané položky z ceníku
Název položky

cena bez DPH

Pitná voda - informativní rozbor [Escherichia coli, Koliformní bakterie, Amonné ionty,
Dusičnany, Dusitany, TOC (CHSK-Mn), pH, železo/mangan, tvrdost (Ca, Mg)]
Pitná voda - krácený rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb. dle přílohy č.5 s
ovlivněním povrchovou vodou (včetně Clostridium perfringens,mikroskopického
obrazu, bez manganu a hliníku)
Pitná voda - krácený rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb. dle přílohy č.5 bez
ovlivnění povrchovou vodou (bez Clostridium perfringens, mikroskopického obrazu,
manganu a hliníku)
Pitná voda- úplný rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb. bez pesticidů dle příl. č. 1
Voda odpadní dle vyhlášky 428/2001 příloha č. 10 základní rozbor
ODPADY-Vyhláška MŽP 294/2005 Sb. - tabulka 10.1 odpady, využívané na povrchu
terénu (včetně drcení, homogenizace, úpravy vzorku a mineralizace, bez odběru)
ODPADY-Vyhláška MŽP 294/2005 Sb. - tabulka 10.2 Ekotoxikologické testy
(včetně přípravy vodného výluhu-bez odběru)
ODPADY- Vyhláška MŽP č.294/2005 Sb - příloha č. 2, tab. 2.1
(včetně drcení, homogenizace, úpravy vzorku a přípravy vodného výluhu, bez odběru)
((chloridy a sírany na vyžádání))
KOMPOSTY – Vyhláška MŽP č. 341/2008 Sb. – příloha č. 5, tab.
č. 5.1. – rizikové látky (včetně drcení, homogenizace, úpravy vzorku
a mineralizace - bez odběru)
Pískoviště dle vyhlášky 238/2011 Sb. Příloha č. 14 tab. 1 mikrobiologie
a parazitologie, chemie (včetně mineralizace, bez odběru)
Kontrola účinnosti dezinfekce ve zdravotnickém zařízení a v zařízeních péče o tělo stěry, otisky, oplachy, spady - 1 set (5 vyšetření v ceně pozitivní i negativní výsledek)
STERILIZÁTORY – kontrola účinnosti (zahrnuje vzorkování, chemické a biologické
testy, protokol, kultivaci bioindikátorů, hodnocení)
Zjišťování a měření koncentrací a intenzit faktorů vnitřního prostředí staveb
(§ 13 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.)
Dezinfekce, dezinsekce, deratizace
Průzkum staveb na přítomnost materiálů s obsahem azbestu
Plísňový a bakteriologický průzkum staveb
Energetická hodnota potravin bez vlákniny a MK
Mykotoxiny v potravinách a potravinářských surovinách
Tisk a expedice protokolu

750 Kč
1 580 Kč

1 200 Kč
5 900 Kč
525 Kč
5 850 Kč
6 490 Kč
od 1 880 Kč

4 660 Kč
2 425 Kč
2 500 Kč
od 900 Kč
cena na vyžádání
cena na vyžádání
od 5 000 Kč
od 5 000 Kč
1 740 Kč
od 1 300 Kč
65 Kč

Vzhledem k velkému rozsahu služeb neuveřejňujeme kompletní ceník.
Na základě Vašeho požadavku Vám rádi zpracujeme individuální
cenovou nabídku dle přesné specifikace problematiky.
Jsme Vám k dispozici na 33 pracovištích v rámci 9 krajů ČR.
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