Ceník služeb laboratoří ČMSCH, a. s.
Ceny rozborů a služeb úseku pro zpeněžování mléka laboratoře LRM Buštěhrad platné od 1.4.2017

A) Ceny rozborů vzorků zpracovaných ve dnech běžného provozu laboratoří pro pravidelné zakázky podle smluv o kontrolní činnosti
Druh rozboru
a) stanovení analytického složení mléka, bodu mrznutí, obsahu močoviny a somatických buněk

Cena za 1 rozbor
58,-

b) stanovení celkového počtu mikroorganismů přímým počítáním a průkaz inhibičních látek
84,c) stanovení celkového počtu mikroorganismů přímým počítáním, průkaz inhibičních látek a stanovení počtu koliformních bakterií
117,d) stanovení celkového počtu mikroorganismů přímým počítáním, průkaz inhibičních látek, stanovení počtu koliformních bakterií a
stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů nebo stanovení počtu termorezistentních mikroorganismů
e) stanovení celkového počtu mikroorganismů přímým počítáním, průkaz inhibičních látek, stanovení počtu koliformních bakterií a
průkaz sporotvorných anaerobních bakterií

150,169,-

B) Ceny rozborů vzorků zpracovaných ve dnech běžného provozu laboratoře pro bezesmluvní zakázky
Druh rozboru
a) stanovení celkového počtu mikroorganismů přímým počítáním
b) stanovení počtu koliformních bakterií
c) stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů
d) stanovení počtu termorezistentních mikroorganismů
e) průkaz sporotvorných anaerobních bakterií
f) průkaz inhibičních látek
g) stanovení počtu somatických buněk
h) stanovení analytického složení mléka, bodu mrznutí a obsahu močoviny
í) stanovení bodu mrznutí kryoskopickou metodou
j) stanovení počtu mikroorganismů klasickou kultivační metodou
k ) kvasná zkouška

Cena za 1 rozbor
70,- Kč
44,- Kč
44,- Kč
44,- Kč
66,- Kč
46,- Kč
14,- Kč
69,- Kč
69,- Kč
105,- Kč
44,- Kč

C) Ceny rozborů vzorků zpracovaných mimo běžný provoz laboratoře, v neděli a ve svátek
Stanovení celkového počtu mikroorganismů přímým počítáním
a) zprovoznění přístroje (příprava přístroje k rozborům) ……………… 600,- Kč
b) cena za 1 rozbor …..…………………………………………………….70,- Kč
Pokud je při jednom zprovoznění přístroje zpracováváno více zakázek, cena za zprovoznění přístroje se rozúčtuje rovným podílem mezi tyto jednotlivé zakázky.
Stanovení počtu mikroorganismů nebo bakterií kultivační metodou
a) příprava zakázky ke zpracování ………………………………………… 600,- Kč
b) cena za 1 rozbor ……………………………………………..………….. 105,- Kč
Pokud je současně připravováno více zakázek, je cena za přípravu rozúčtována rovným dílem mezi tyto zakázky.
Průkaz reziduí inhibičních látek
a) příprava zakázky ke zpracování ………………………………………… 600,- Kč
b) cena za 1 rozbor ……………………………………………..………….. 46,- Kč
Pokud je současně připravováno více zakázek, je cena za přípravu rozúčtována rovným dílem mezi tyto zakázky.
Stanovení počtu somatických buněk
a) příprava zakázky ke zpracování ………………………………………… 600,- Kč
b) cena za 1 rozbor ……………………………………………..………….. 14,- Kč
Pokud je současně připravováno více zakázek, je cena za přípravu rozúčtována rovným dílem mezi tyto zakázky.
Stanovení bodu mrznutí kryoskopickou metodou
a) příprava zakázky ke zpracování ………………………………………… 600,- Kč
b) cena za 1 rozbor ……………………………………………..………….. 69,- Kč
Pokud je současně připravováno více zakázek, je cena za přípravu rozúčtována rovným dílem mezi tyto zakázky.
Stanovení analytického složení mléka, bodu mrznutí a obsahu močoviny
a) příprava zakázky ke zpracování ………………………………………… 600,- Kč
b) cena za 1 rozbor ……………………………………………..………….. 69,- Kč
Pokud je současně připravováno více zakázek, je cena za přípravu rozúčtována rovným dílem mezi tyto zakázky.
V mimořádných případech mohou být ceny rozborů dohodnuty odlišně podle náročnosti a skutečných nákladů (noční provoz laboratoře, vyžádání specifických
podmínek provádění rozborů, rozbory dle metodik dodaných zákazníkem, druhy rozborů neuvedené v ceníku apod.). Dohodu se zákazníkem o ceně je v těchto
případech oprávněn uzavřít vedoucí laboratoře.

D) Ceník doplňkových služeb
Druh služby
Příprava podkladů a odeslání výsledků rozborů jedné zakázky (formou protokolu o zkoušce) faxem podle pokynu objednatele, cena
za jeden list
Příprava podkladů a telefonické oznámení výsledků zkoušek jedné zakázky ihned po jejich zpracování
Příprava a odeslání druhého a dalšího výtisku protokolu o zkoušce podle požadavku objednatele, cena za jeden protokol
Příprava, tisk a odeslání vytištěných výsledků rozborů (protokol nebo informace) formou dopisu podle pokynu objednatele, cena za
jeden dopis
Příprava datových souborů s výsledky zkoušek a jejich odeslání elektronickou poštou, cena za vytvoření a odeslání jedné zprávy
Příprava vzorkovnic pro mikrobiologické analýzy (umytí, dávkování konzervačního činidla a sterilace) nad rámec běžné výměny
vzorkovnic při zpracování vzorků, cena za jednu vzorkovnici

Cena za jednotku (Kč)
18,18,26,30,24,5,-

E) Pravidla pro přejímku, zpracování zakázek a vysvětlení použitých termínů
Zakázkou se rozumí jeden vzorek nebo skupina vzorků dodaná k rozborům do laboratoře. Vzorky dodané v jedné zakázce mohou být analyzovány pouze jednotně na
základě objednávky některého typu analýz uvedeného v části A tohoto ceníku. Zásilka vzorků může obsahovat několik zakázek, které musí být jednoznačně odlišitelné a
jednotně identifikované (uložením v přepravním boxu, dodanými průvodními doklady a typem značení vzorkovnic).
Pokud smluvní partner požaduje jiné typy analýz, než ty uvedené v části A ceníku, laboratoř tyto vzorky zpracuje na základě samostatné objednávky pod pořadovými čísly
vzorků za ceny pro bezesmluvní zakázky, část B ceníku. Takto zpracované zakázky nebudou laboratoří zaznamenány do elektronické databáze výsledků pro zpeněžování.
Běžným provozem laboratoře je míněna doba vyhrazená pro převzetí zakázky pracovníky laboratoře v pracovní dny a pracovní soboty vyhlášené laboratoří v době od 6:00
do 14:00.
Analytickým složením mléka se rozumí stanovení tuku, bílkovin, kaseinu, laktózy, volných mastných kyselin a tuku prosté sušiny.

Ceník je platný pro období od 1. 4. 2017 do 31. 03. 2018.
K uvedeným cenám bude vyúčtována DPH podle platných předpisů.

