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Výkresové sazby / cenové podmínky
Klasické výkresování se provádí na hodinové bázi. Jako příklad pro představu může posloužit: výkres
detailů A0 se připravuje přibližně 16 až 20 hodin.
Není-li písemně odsouhlaseno, VŠECHNY výkresové práce se provádějí na základě předplacených
plateb.
Záloha ve výši 50% z předpokládané částky se uskuteční s vystavením objednávky, přičemž zůstatek
(včetně jakýchkoli dodatečných poplatků) se provádí před provedením všech výkresů. Výkresy budou
poskytovány pouze jako soubory PDF a mohou být zobrazeny pouze v počítači. Výkresy budou také
opatřeny vodoznakem a nebudou moci být vytištěny. Jakmile budou tyto elektronické soubory PDF
přezkoumány, budou k dispozici finální soubory PDF, které lze vytisknout a budou bez vodoznaku. To
bude provedeno až po obdržení všech nesplacených plateb, včetně případných úprav pro revize,
které byly původně požadovány.
Tyto PDF soubory elektronické kontroly mají oprávnění k anotaci. Anotace mohou být přidány
většinou programů prohlížeče PDF. Kótované soubory PDF mohou být zaslány e-mailem zpět s
uloženými poznámkami / značkami označující případné změny nebo revize, které mají být provedeny.
Poskytování pouze souborů PDF
Současná hodinová sazba pro výkresy - kde budou na výstupu pouze soubory PDF - je 600,00 CZK.
Poskytování souborů DWG a / nebo souborů DXF
Pokud jsou požadovány výkresy jako soubory DWG a / nebo DXF, musí to být jasně uvedeno předtím,
než je vše dohodnuto a před zahájením práce. Pokud jsou vyžadovány soubory ve výše uvedených
formátech, klient musí poskytnout všechny knihovny symbolů, instalační šablony, šablony vrstev,
barvy pero: mapování šířky pera, ohraničení výkresových listů, soubory písem, soubory typu čáry atd.
Použijí se pouze informace, které byly poskytnuty k přípravě výkresů.
Klient také přijímá plnou odpovědnost za výklad výkresů, jelikož použité symboly a normy nemusí být
v souladu s českými nebo evropskými standardy.
Protože v takovém případě je potřeba pracovat s neznámými nastaveními a standardy, při přípravě
výkresů se uplatňuje příplatek. Aktuální hodinová sazba pro výkresy - kde budou poskytnuty soubory
DWG a / nebo DXF - je 800,00 CZK.
Martin Foff | konstrukční kancelář – dále jen MF|KK - může také připravovat výkresy na bázi
jednorázové částky a může tak pokrýt náklady čerpáním ze vzájemně dohodnutého rozpočtu. Menší
výkresy mohou trvat asi 3 až 4 hodiny a díky MF|KK zaplatíte pouze čas na přípravu výkresu. Záloha
ve výši 50% z předpokládané částky se uskuteční s vystavením objednávky, přičemž zůstatek (včetně
jakýchkoli dodatečných poplatků) se provádí před provedením všech výkresů. Výkresy budou
poskytovány pouze jako soubory PDF a mohou být zobrazeny pouze v počítači. Výkresy budou
opatřeny vodoznakem a nebudou moci být vytištěny. Jakmile budou tyto elektronické soubory PDF
přezkoumány, budou k dispozici finální soubory PDF, které lze vytisknout a budou bez vodoznaku.
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K tomu dojde až po obdržení všech nesplacených plateb, včetně případných úprav za revize, které
nebyly původně požadovány.
Standardní ceny pro výkresy různých velikostí jsou:

Formát výkresu

50% při zadání objednávky,
zůstatek po schválení před
poskytnutím konečných souborů
PDF.
CZK (bez DPH)

50% při zadání objednávky,
zůstatek po schválení před
poskytnutím finálních souborů
DWG a / nebo DXF.
CZK (bez DPH)

A4

2.400,00

3.600,00

A3

3.600,00

4.800,00

A2

4.800,00

7.200,00

A1

7.200,00

10.800,00

A0

9.600,00

14.400,00

Použitá velikost listu vychází z jasně vykreslené a zobrazené součásti, všech rozměrů a dalších popisů
a poznámek, které odpovídají normě ČSN EN ISO pro technické kreslení (v platném znění).
Poskytování souborů 3D a / nebo 2D nativní Solidworks
Pro ceny 3D modelování s následnou tvorbou 2D výkresů (nebo pouze 3D) použijte příslušnou
tabulku „Projektové a konstrukční sazby“ - MFKK-projektovani-sazby.pdf. Klienti si mohou zvolit své
platební podmínky, fakturační frekvenci a výstupy za účelem stanovení hodinových sazeb, které
budou platit.
Ceny mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Nedílnou součástí těchto cenových podmínek jsou „Všeobecné obchodní podmínky“ - MFKK-vop.pdf
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