Ceník a distribuce léčebných přípravků pro ČR 2019
přípravek
Formidol 41 g proužky do úlu
Formidol 41 g proužky do úlu
Formidol 81 g proužky do úlu
Gabon PF 90 mg proužky do úlu - jen na veterinární předpis
Gabon Flum 4 mg proužky do úlu - způsob distribuce bude upřesněn
Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel - jen na veterinární předpis
Varidol 125 mg/ml v kompletu s fumigačními pásky- jen na veterinární předpis
M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel - jen na veterinární předpis
MP 10 FUM 24 mg/ml roztok pro ošetření včelstva fumigací - jen na veterinární předpis
VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml disperze do úlu
Fumigační pásky

balení
karton 120 desek
karton 20 desek
plast. krabička 4 desky
balení 50 proužků
balení 50 proužků
5 ml lahvička v krabičce
5 ml lahvička + 50 fum. pásků v krabičce
2,5 ml lahvička v krabičce
5 ml lahvička + 50 fum. pásků v krabičce
555 ml lahev
balení 50 ks

cena vč. DPH
3 480 Kč
620 Kč
240 Kč
675 Kč
650 Kč
50 Kč
106 Kč
66 Kč
112 Kč
630 Kč
66 Kč

Při odběru léčiv do 3.000 Kč účtujeme obchodní přirážku 20 %, minimálně 100 Kč.
Při rozdělení jedné objednávky na více zásilek (např. po jednotlivých ZO ČSV) účtujeme balné 300 Kč za každou další zásilku.
Pokud se nejedná o osobní odběr u výrobce, zasíláme všechny zásilky přepravní společností Der Kurier, která splňuje legislativní podmínky pro distribuci léčiv
(zákon o léčivech č. 378/2007 Sb.).
Orientační ceník přepravného Der Kurier (bez DPH):
Zásilka do 3 kg - 376 Kč, 5 kg - 400 Kč, 15 kg - 408 Kč, 25 kg - 558 Kč, 50 kg - 714 Kč, 75 kg - 896 Kč, 100 kg - 1.112 Kč, 150 kg - 1.356 Kč, 200 kg - 1.600 Kč,
300 kg - 1.942 Kč, 400 kg - 2.285 Kč, 500 kg - 2.621 Kč, 600 kg - 2.916 Kč, 700 kg - 3.221 Kč, 800 kg - 3.524 Kč, 900 kg - 3.822 Kč, 1000 kg - 4.117 Kč

Každé balení je označené číslem výrobní šarže. Garantujeme dodání minimálně pět měsíců před datem exspirace.
Využívejte hromadné objednávky okresních organizací Českého svazu včelařů (OO ČSV). Minimalizují se tak náklady na distribuci.
Hromadné objednávky léčiv přijímáme pouze na formuláři "Hromadná objednávka 2019", který je ke stažení na www.beedol.cz/objednavky-formulare
Objednávky MUSÍ být potvrzeny PRAKTICKÝM veterinárním lékařem nebo musí být přiložen recept.
Neplatí pro Formidol 41 g a 81 g a pro VarroMed (vyhrazené veterinární léčivé přípravky bez předpisu).
Objednávka dále musí obsahovat správné fakturační údaje, telefonní číslo a e-mail na objednatele, požadovaný termín a způsob dodání.
Dotace pro období 2018/2019 je 70 % z ceny. VÚVč Dol vyřizuje dotace pro OO ČSV na maximálně tři hromadné objednávky (faktury) v jednom kalendářním roce.
U ostatních objednávek dotaci z kapacitních důvodů nevyřizujeme.
Do 28.2.2019 přijímáme rámcové objednávky na rok 2019. Organizace, které pošlou rámcovou objednávku v termínu, budou upřednostněny.
Chcete-li mít jistotu dodání Formidolu a Gabonu do 30. června, pošlete závaznou objednávku do 15. dubna 2019.
Léčiva pro podzimní ošetření s dodáním do 30. září je nutno objednat do 30. června 2019.

Objednávky přijímáme e-mailem nebo poštou:
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou
leciva@beedol.cz

