PRÍLOHA č. 2
Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb
CENNÍK SLUŽIEB
BOZP, BTS, PZS a OPP spoločnosti 3MON, s. r. o.

Ceny za Služby sú uvedené v eurách (EUR) bez DPH.
Paušálne ceny za Služby sú splatne bez ohľadu na skutočný rozsah poskytnutých Služieb v príslušnom fakturačnom období.
Paušálne ceny za Služby zahŕňajú činnosti uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy „Rozsah Služieb“ ako činnosti, ktoré sú zahrnuté
v paušálnej cene. Paušálne ceny za Služby budú Odberateľovi vyúčtované vo faktúre za príslušné fakturačné obdobie podľa
tohto cenníka.
Ostatné činnosti nezahrnuté v paušálnej cene sú účtované osobitne podľa tohto cenníka za každý jednotlivý úkon. Cena za
jednotlivé úkony nad rozsah Služieb zahrnutý v paušálnej cene bude Odberateľovi vyúčtovaná vo faktúre za príslušné
fakturačné obdobie podľa tohto cenníka.

A. Cenník paušálnych cien za Služby
P.č.
1.
2.
3.
4.

Položka cenníka
Paušálna odmena za poradenstvo v oblasti BOZP a plnenie
povinností na úseku BOZP
Paušálna odmena za bezpečnostnotechnickú službu
Paušálna odmena za pracovnú zdravotnú službu
Paušálna odmena za poradenstvo na úseku OPP, výkon činnosti
technika požiarnej ochrany a plnenie povinností na úseku OPP

Cena
0,- EUR

Fakturačné obdobie
mesačné

30,- EUR
0,- EUR
0,- EUR

štvrťročné
mesačné
mesačné

B. Cenník jednotlivých úkonov Služieb nezahrnutých v paušálnej cene
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Položka cenníka
Audit BOZP + OPP
Vypracovanie dokumentácie BOZP
Vypracovanie dokumentácie OPP
Vypracovanie dokumentácie PZS
Školenie BOZP
Školenie OPP
Školenie referentský vodič
Protipožiarna preventívna prehliadka
Revízia hasiaceho prístroja
Revízia vodného hydrantu
Cvičný požiarny poplach
Záznam o fajčení
Dychová skúška zamestnanca + záznam o jej vykonaní
Registrácia pracovného úrazu
Šetrenie pracovného úrazu
Kontrola požiarnych uzáverov 1x12 mesiacov
Doprava

Cena
50,- EUR/prevádzka
250,- EUR
150,- EUR
180,- EUR
20,- EUR/osobu
15,- EUR/osobu
15,- EUR/osobu
20,- EUR
3,50 EUR/1ks
14,50 EUR/1ks
30,- EUR
5,- EUR/osobu
5,- EUR / osobu
30,- EUR
30,- EUR
9,- EUR/1ks
dohodou

C. Cenník iných Služieb, ktoré nie sú zahrnuté do rozsahu Služieb v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy, zabezpečené Dodávateľom
na základe osobitnej dohody
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V prípade, že sa zmluvné strany v osobitnom prípade nedohodnú inak, v prípade ak budú na základe požiadavky Odberateľa
Dodávateľom Odberateľovi poskytnuté Služby, ktoré nie sú zahrnuté do rozsahu činností v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy „Rozsah
Služieb“ alebo v bodoch A. a B. tohto cenníka, Dodávateľovi za takto poskytnuté Služby vzniká nárok na hodinovú odmenu
vo výške 35,- EUR / hod., delenú na skončené štvrťhodiny v zmysle rozpisu poskytnutých Služieb, ktorý bude tvoriť súčasť
faktúry vystavenej v súlade so Zmluvou za príslušné fakturačné obdobie. Fakturačným obdobím pre účely tohto bodu je
kalendárny mesiac.
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