VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

Metrologické středisko – Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
strana 1 z 2

CENÍK METROLOGICKÝCH VÝKONŮ
Zpracoval:
Ing. Jiří Pařík
vedoucí Metrologického střediska VFN

Schválil:
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
ředitel VFN

Dne:
2. 12. 2019

Tonometry pro měření tlaku krve - Autorizované ověřování nebo kalibrace
Tonometr rtuťový, digitální, deformační - ověření
Tonometr rtuťový, digitální, deformační - kalibrace
Údržba a vyčištění rtuťového tonometru
Náhradní díly ke rtuťovým tonometrům (ventily, balonky, manžety)
Vystavení potvrzení o ověření tonometru na přání zákazníka

cena bez DPH
200 Kč
165 Kč
100 Kč
dle aktuálních cen
80 Kč

Délka – neakreditovaný obor
Posuvné měřidlo (0 – 250 mm – cena dle rozsahu)
Výškoměr (0 – 250 mm – cena dle rozsahu)
Mikrometr – (0 – 250 mm – cena dle rozsahu)
Svinovací metry (2 – 10 m)
Měřicí pásmo – cena dle délky
Pasametr (0 – 250 mm – cena dle rozsahu)
Ocelové měřítko – ohebné, tenké, ploché (0 – 250 mm – cena dle rozsahu)
Koncové měrky – do 100 mm (4. sekundární řád)
1 ks
Koncové měrky - nad 100 mm (4. sekundární řád)
1 ks
Spároměry lístkové

cena bez DPH
150 - 250 Kč
300 - 680 Kč
130 - 320 Kč
50 - 160 Kč
180 - 480 Kč
250 - 300 Kč
140 - 290 Kč
90 Kč
350 Kč
30 Kč

Teploměry - akreditovaný obor
Teploměr skleněný laboratorní - rozsah teplot (- 30 až + 200 °C); 3 teplotní body
Teploměr skleněný technický - rozsah teplot (- 30 až + 200 °C); 3 teplotní body
každý další teplotní bod (nad tři)
Teploměr skleněný (pokojový, ledničkový)
Teploměr digitální – sondu lze přímo ponořit do kapaliny
Teploměr digitální – sondu lze přímo ponořit do kapaliny (> 20 ks stejného typu)
Teploměr digitální - sondu nelze přímo ponořit do kapaliny
Teplotní sonda umístěná v zařízení (kalibrace na místě)
Váhy - akreditovaný obor do 10 kg
Osobní váha (neakreditovaně)
Váha analytická 1., 2. třída
Mechanické nebo elektronické váhy

cena bez DPH
650 Kč
550 Kč
100 Kč
400 Kč
400 Kč
300 Kč
500 Kč
Dle pracnosti
hodin. sazba
cena bez DPH
400 Kč
750 Kč
550 Kč
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Tlak - neakreditovaný obor
Digitální (elektronický) tlakoměr - tlakové medium vzduch (- 100 až + 300 kPa)
Tlak - akreditovaný obor
Deformační tlakoměr - tlakové medium vzduch (- 100 až + 300 kPa)
Pipety (gravimetrická metoda) – akreditovaný obor
Jednokanálová pipeta s fixním objemem

cena bez DPH
350 Kč
cena bez DPH
400 Kč
cena bez DPH
500 Kč

Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem

1 100 Kč

Čtyřkanálová pipeta

1 800 Kč

Osmikanálová pipeta

3 200 Kč

Dvanáctikanálová pipeta
Dávkovač / byreta s fixním objemem
Dávkovač / byreta s nastavitelným objemem

4 400 Kč
500 Kč
1 100 Kč

Ostatní metrologické služby - neakreditované
Vlhkoměr - kalibrace
Stopky mechanické, digitální - kalibrace

cena bez DPH
650 Kč
520 Kč

Kalibrace měřidel a měřicích přístrojů neuvedených v tomto ceníku je možné zajistit po předchozí telefonické
nebo osobní domluvě.

Další služby
Přeprava techniků a etalonů v případě provádění kalibračních služeb v sídle
zákazníka (cesta tam i zpět / čekání vozidla)
Odborné školení a konzultace v oblasti metrologie (za hodinu)
Vystavení kalibračního listu
Vylepení kalibrační značky a označení měřidla
Hodinová zúčtovací sazba
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

cena bez DPH
10 Kč / km
200 Kč / hod
700 Kč
v ceně kalibrace
v ceně kalibrace
500 Kč

V případě objednávek nad 10 tis. Kč nebo více než 10 ks měřidel stejného typu bude poskytnuta
množstevní slevu ve výši 10 % z ceníkových cen, u objednávek nad 20 tis. Kč nebo více než 25 kusů
měřidel stejného druhu sleva ve výši 20 % z ceníkových cen.

Dodací podmínky
Dodací lhůta pro kalibrace a ověřování měřidel je dle dohody, obvykle:
• tonometry pro měření tlaku krve – 1 ks do druhého dne, více ks do 3 dnů,
• teploměry skleněné a elektronické – 3 až 5 dnů,
• váhy kalibrované v naší laboratoři – 3 až 5 dnů,
• váhy kalibrované u zákazníka – do 2 týdnů,
• délková měřidla – do týdne,
• pipety – do dvou týdnů.

