
 
 

Príloha č. 2  
Návrh na plnenie kritéria 
 

“ Príprava a implementácia systému environmentálneho manažérstva podľa schémy EMAS v SAŽP 
(školenie, koučované interné audity)“ 

 

 
Identifikácia uchádzača:  

Obchodné meno a sídlo:   ASTRAIA Certification, s.r.o., Mostná 13, 94901 Nitra 

IČO:    36 549 851 
 
 

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta) 

P.č. 

Príprava a implementácia systému 
environmentálneho manažérstva podľa schémy 

EMAS v SAŽP 

Jednotková 
cena bez DPH 

v EUR 

Jednotková 
cena s DPH      

v EUR 
Množstvo 

Celková cena bez 
DPH v EUR 

Výška DPH        
v EUR 

Celková cena 
s DPH v EUR 

1. Školenie interných audítorov:  

- počet lektorov: 2 (každý deň jeden lektor) 

- počet osôb/školených interných audítorov: 12 
- miesto konania: priestory SAŽP, Tajovského 28, Banská 
Bystrica 
- obstarávateľ požaduje dodanie školiacich materiálov pre 
účastníkov školenia 

1280,00 1536,00 
1 školenie 

(2 dni) 
1280,00 256,00 1536,00 

2. Vedenie koučovaných interných auditov: 

- podmienkou je aby každý z vyškolených interných 

audítorov vykonával audit pod dohľadom kouča (min. 1x) 

a zúčastnil sa aj ako pozorovateľ (min. 1x) 

320,00 384,00 
4 audity 
(2 dni) 

1280,00 256,00 1536,00 

3. náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky  
(t.j. príprava, cestovné náklady, školiace materiály, osvedčenia o absolvovaní školenia, náklady súvisiace 
s prekladmi dokumentácie a školiacich materiálov do slovenského jazyka,..) 

0,00 0,00 0,00 

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR 
(v zmysle špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v opise predmetu zmluvy) 

2560,00 512,00 3072,00 



 
 

 

V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH uvedenú skutočnosť uvedie na tomto mieste: sme platiteľmi DPH 

Cena musí zahŕňať všetky potrebné nákladové položky pre dodanie predmetu zákazky (príprava, cestovné náklady, školiace materiály, osvedčenia 
o absolvovaní školenia, náklady súvisiace s prekladmi dokumentácie a školiacich materiálov do slovenského jazyka...). 

 

Jednotlivé položky predmetu zákazky v Návrhu na plnenie kritéria spĺňajú všetky požiadavky obstarávateľa v zmysle Opisu predmetu zmluvy. 

 

 

Miesto:  Štatutárny orgán (konateľ): RNDr. Daniel Helfer 

  Dátum:                                     

 

 
 
 
 
.......................................................................................................... 

pečiatka a  podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača 


