BS-BUILD SERVIS spol.s r.o. , Nemanická 2721 , 370 10 České Budějovice
spojovatelka: +420 383 133 240, www.buildservis.cz
p.Filip Voneš (ubytování, půjčovna) tel: +420 606 741 437
Fabián Jan (KOVO) tel: +420 605 061 071

UBYTOVÁNÍ
nabízíme ubytování ve vybavených 2lůžkových a 3lůžkových pokojích se společnou kuchyňkou(3x) a
koupelnou(3x). V koupelnách možnost vyprání v automatické pračce, na pokojích TV, lednice s
mrazákem,Wi-Fi free internet.V kuchyňkách vařič, mikrovlná trouba,nádobí.
ceny platné od 1.2.2022 včetně 15% DPH
při pobytu nad 5 dnů 250,-/lůžko/den
do 5 dnů 350,- /lůžko/den

dlouhodobé ubytování:
měsíc (2lůžkový pokoj) 9.500,- /měsíc
min.měsíc (3lůžkový pokoj) 12.000,- /měsíc

CENÍK KOVOOBRÁBĚNÍ
Horizontální frézka
Soustružnické práce
Zámečnické práce
Padací nůžky
Pásová pila
Řezání plazmou
Řezání autogenem/kopírovacím zařízením

- 535,- /h
- 360,- /h
- 360,- /h
- 440,- /h
- 440,- /h
- 605,- /h
- 600,- /h

POJÍZDNÉ SADY LEŠENÍ, STROPNÍ PODPĚRY, ŠALOVÁNÍ
pojízdná sada-kostka
podpěra stropní
zednická koza

= 500,-/den
= 5,-/den
= 3,-/den

HAKI sada
= 450,-/den
šalovací deska 90x60 = 2,-/den

RÁMOVÉ LEŠENÍ EKRO
1 - 150 m²
151 - 250 m²
251 - 1000 m²
více než 1000 m²

400 Kč/den
500 Kč/den
2 - 1,30 Kč/m²/den
již od 0,90 Kč/m²/den

již od 55 Kč/m²
již od 55 Kč/m²
již od 55 Kč/m²
již od 55 Kč/m²

PUJČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ
kontejnery - sklad materiálu (zamykatelné)
stavební buňky (zamykatelné)
kompresor-elektrický pohon
stavební míchačka
svářečky dle druhu
vysokotlaký čistič vodní
teplovzdušný agregát
odvlhčovač vzduchu

(*min.
týden)

- 1.000,-/týden*
- 1.200,-/týden*
- 500,-/den
- 300,-/den
- 500,-/den
- 500,-/den
- 350,-/den
- 350,-/den

! ostatní stavební a strojní zařízení je po dohodě možné zapůjčit a předem dohodnout cenu !

BS-Build servis spol. s r.o.

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB,STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ VÝSTAVBY, OCELOVÉ
KONSTRUKCE, KOVOVÝROBA, OBRÁBĚNÍ CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ HALY, OPLÁŠTĚNÍ,
DOPRAVA, AUTOJEŘÁBY, PLOŠINY, TRAKTORBAGRY, ZEMNÍ PRÁCE

IČ: 47216883 / DIČ: CZ47216883
BANKOVNÍ SPOJENÍ: KOMERČNÍ BANKA Č.Budějovice
číslo účtu: 46003-231 / 0100
spojovatelka: +420 389 058 311
účtárna: +420 383 133 240
gsm: +420 724 069 941 , +420 606 741 437
e-mail: buildservis@buildservis.cz

WWW.BUILDSERVIS.CZ

! PŘI DLOUHODOBÉM VYUŽITÍ MECHANIZACE JE PO DOHODĚ MOŽNÁ ÚPRAVA SAZEB !
! ZAJIŠŤUJEME UKLÁDKU MATERIÁLU ZE STAVEBNÍCH VÝKOPŮ A DEMOLIC, BETONŮ, KERAMIKY, STŘEŠNÍCH TAŠEK !

* příplatky práce mimo pracovní dobu v týdnu: +25%, svátky a víkendy: 50-100%.
mechanizace je počítána vč. obsluhy (pokud není uvedeno jinak), zrušení mechanizace 1 den
dopředu písemně, jinak jsme nuceni učtovat celý domluvený čas
doprava do 20 km je účtována v hodinové sazbě od výjezdu-příjezdu, min. však 1h od výjezdu
*při využití mechanizace pouze do 2h (min.1h celá) je počítán příplatek k +20% k celkové ceně,
každá započatá hodina je brána jako celá, pronajímatel si vymezuje určité práce ohodnotit smluvně
*neplatí pro stále zákazníky nebo u dlouhodobějšího pronájmu
NABÍZÍME

práci pro stavební dělníky, zedníky, zámečníky, svářeče, obráběče

NEMANICKÁ 2721, 370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE , sídlo společnosti najdete také dle: GPS: Loc:
49°0'10.632"N 14°28'43.412"E

Pronájem
nových zateplených
skladových prostor
a kanceláří. Perfektní
zázemí, obslužnost a
parkování.

Č.Budějovice / Praha / Brno

prodej pozemků
pro výstavbu
+420 606 741 437 / www.bsrealityservis.cz
NEMANICKÁ 2721, 370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE
www.buildservis.cz / www.bsrealityservis.cz

