CENNIK PRAC
wykonywanych przez 3S S.A. przy wywiadach, uzgodnieniach i nadzorze inwestycji obcych.
1. Dokonanie wywiadu branżowego dla aktualizacji mapy:
- bez występowania 3S S.A. w zakresie aktualizacji i jej bezpośrednim sąsiedztwie –
50,00 – 100,00 zł – cena w zależności od jakości przedstawionego materiału;
- przy występowaniu 3S S.A. w zakresie aktualizacji i jej bezpośrednim sąsiedztwie:
200,00 zł /uzgodnienie,
oraz (dla zakresu aktualizacji)/ lub (dla sąsiedztwa; wartość wyższa):
35,00 zł
za formatkę
dla od 1 do 10
formatek
A4
30,00 zł
za formatkę
dla od 11 do 20
formatek
A4
25,00 zł
za formatkę
dla od 21
formatek
A4
2. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 3S lub umieszczenia urządzeń na terenie 3S
S.A. za uzgodnienia dokumentacji:
250,00 zł
uzgodnienie lub warunki
oraz
35,00 zł
30,00 zł
25,00 zł

za formatkę
za formatkę
za formatkę

dla
dla
dla

od 1 do 10
od 11 do 20
od 21

formatek
formatek
formatek

3. Uzgodnienia przebudowy sieci 3S S.A. dla celów obcej budowy:
- wydanie warunków technicznych/opinii:
200,00 zł
za pierwsze 100 m
100,00 zł
za kolejne 100 m
- uzgodnienie projektu przebudowy:
200,00 zł
za projekt
30,00 zł
za każde 100 m
4. Nadzór inwestorski na budowie:
- wyjazd inspektora do 50 km od MSC:
400,00 zł
za pierwsze 2 godziny na budowie
50,00 zł
za każdą następną rozpoczętą godzinę
-wyjazd inspektora powyżej 50 km od MSC:
400,00 zł
za pierwsze 2 godziny na budowie
50,00 zł
za każdą następną rozpoczętą godzinę
+ 1,50 zł za kilometr powyżej 50km; nie mniej niż 500,00 zł,
5. Wytyczenie w terenie trasy szkieletowej sieci 3S S.A.
5,00 zł/m trasy; nie mniej niż 500,00 zł
Ceny netto.
Obciążenie nastąpi w terminie 14 dni od daty wykonania prac.
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