
Evid. č. zmluvy:
zš/1f{~/20 13

Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci

1.1 Poskytovateľ:

Zapísaný:

Zastúpený:

Oprávnení rokovať vo veciach:
zmluvných:

technických:

Bankové spojenie:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

1.2 Objednávateľ:

Zapísaný:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Článok 1
Zmluvné strany

PRV Á ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Kopčianska 14
851 O 1 Bratislava 5

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,
oddiel Sa, vložka číslo 2652/B

Ing. Peter Fodrek, PhD.
generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Jana Rychtáriková
finančná riaditeľka

Ing. Eva Gubóová
Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb
vo zváraní a NDT

Tatra banka, a.s.
č.ú.:
0035 805 609
2020235756
SK2020235756

Stredná odborná škola technická
Okružná 693
022 Ol Čadca

v zriaaovacej listine

Ing. František Kajánek
riaditeľ

Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu:
00891452
2020551742
nie sme platcom DPH



Článok 2
Predmet a doba plnenia

Dohodnutá cena

2.1 Predmet plnenia:

Vykonávanie skúšobnej, certifikačnej a kontrolnej činnosti, poskytovanie odbornej technickej
pomoci a poskytovanie priestorov a zariadení na vykonanie záverečných skúšok zváračov.

2.2 Doba plnenia: 01/2013 - 12/2013

2.3 Dohodnutá cena:

V súlade so zákonom Č. 18/96 Z. z. o cenách sa zmluvné strany dohodli, že cena činností, ktoré
sú spojené s predmetom plnenia zmluvy, je špecifikovaná v cenníku. Cenník tvorí
neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Ceny činností neuvedených v cenníku sú výsledkom dohody poskytovateľa a objednávateľa.

2.4 Cenová doložka:

Ak v priebehu platnosti zmluvy dôjde v dôsledku objektívnych vplyvov na trhu k zmene cien
energie, dopravy, tovarov apod., s prihliadnutím na zvýšené náklady upravia zmluvné strany
ceny uvedené v cenníku.

Článok 3
Rozsah plnenia a povinnosti poskytovateľa

3.1 Touto zmluvou sa PRV Á ZVÁRAČSKÁ, a.s. Bratislava prostredníctvom Certifikačného
orgánu zaväzuje objednávateľovi zabezpečiť účasť skúšajúceho na skúškach zváračov apo
splnení všetkých podmienok na udelenie Certifikátu - Osvedčenia o skúške zvárača,
definovaných v Príručke kvality, vydať predmetný certifikát.

3.2 V rámci plnenia svojich povinností bude poskytovateľ plniť tieto špecifické úlohy:

a) zabezpečí účasť skúšajúceho na skúškach zváračov,
b) poskytne smernice a vzory tlačív, vzťahujúcich sa k skúške zváračov,
c) poskytne potrebné poučenia pre technické a organizačné zabezpečenie skúšok zváračov.

3.3 Poskytovateľ vykonáva služby za úhradu v zmysle bodu 2.3.

Článok 4
Povinnosti a oprávnenia objednávateľa

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy náležite spolupôsobiť.
Pre vykonanie skúšok sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť:
a) priestory zvarovne a jej vybavenie zváracími zariadeniami splňajúcimi požiadavky

STN 05 0600 a pomocnými zariadeniami splňajúcimi požiadavky STN 33 2000 a
STN 34 3100,



b) základné, prídavné a pomocné materiály (ochranné plyny) podľa WPS doložené platnými
atestami,

c) učebňu pre skúšky.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje včas vyšpecifikovať požiadavky na žiadanú odbornú pomoc a
poskytovateľovi uhradiť náklady s týmto spojené v termíne splatnosti príslušných faktúr.

Článok 5
Platenie

5.1 Vyúčtovanie nákladov za účasť skúšajúceho na skúškach sa uskutoční na základe pozvánky na
skúšky zváračov s podrobnou špecifikáciou požadovanej činnosti, ktorú je objednávateľ
povinný predložiť poskytovateľovi vopred v zmysle platných predpisov.
Faktúru za účasť skúšajúceho na skúškach vystaví poskytovateľ po ukončení činnosti podľa
dohodnutých sadzieb uvedených v cenníku.
Vyúčtovanie nákladov v zmysle bodu 3.2 c) sa vykoná na základe dohodnutého, vopred
stanoveného rozsahu prác, resp. dohodnutej ceny.
Objednávateľ vykoná platby prevodným príkazom na bankový účet poskytovateľa v termíne
splatnosti vystavenej faktúry.

5.2 V prípade neplnenia finančných záväzkov objednávateľa Sl poskytovateľ vyhradzuje právo
odstúpiť od zmluvy.

Článok 6
Osobitné dojednania

6.1 Platnosť zmluvy sa stanovuje na rok 2013. Zmeny v zmluve sa dojednávajú písomným
dodatkom.

6.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží
jedno vyhotovenie.

6.3 Pri plnení tejto zmluvy vo vzťahu medzi stranami platia príslušné ustanovenia Občianskeho a
Obchodného zákonníka.

6.4 V zmysle Zákona Č. 22212004 Z.z. o DPH sa na výkony podľa tejto zmluvy pripočítava k cene
podľa čl. 5.1 daň z pridanej hodnoty.

6.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

6.6 Cenníky výkonov tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy (prílohy Č. 1, 2).

V Bratislave dňa 14. 12.2012 V Čadci 21.12.2012

Poskytovateľ: Objednávateľ:

/ ~ ing. Peter Fodrek, PhD.
~ generálny riaditeľ spoločnosti ajánekIng.



Príloha Č. 1 Zmluvy o poskytovaní
odbornej pomoci ev.č. ZŠ/1f{fj12013

Cenník výkonov Skúšobnej organizácie č. 10 - PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Bratislava

1. Vykonanie skúšok podl'a STN 05 0705
- skúšky konané za prítomnosti skúšobného orgánu PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Bratislava

Základný poplatok/deň skúšok (bez obmedzenia počtu účastníkov)
Poplatok za vyhodnotenie skúšky
Vydanie nového zváračského preukazu

66,10 € (+ cest. náklady)

3,30 € 1 osobu
8,30 € 1 zv. preukaz

2. Vykonanie skúšok podl'a STN 05 0705
- skúšky dozorované skúšobným orgánom ZŠ povereným Skúšobnou organizáciou č. 10 -
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Bratislava

Základný poplatok za konanie skúšok sa neúčtuje.
Poplatok za vedenie agendy súvisiacej so skúškou na základe
potvrdenia skúšky vo zváračskom preukaze 8,30 € 1 osobu

3. Vydanie duplikátu resp. výmeny zváračského preukazu 8,30 €

4. Previerka spôsobilosti ZŠ pre rozšírenie oprávnenia ZŠ 99,60 € (+ cest. náklady)

5. PredÍženie platnosti Osvedčenia zváračskej školy na rok 2013
PredÍženie platnosti Poverenia zváračského technológa ZŠ na rok 2013
PredÍženie platnosti Poverenia skúšobného orgánu ZŠ na rok 2013

zdarma
zdarma
zdarma

6. Poplatky za získanie resp. obnovenie kvalifikácie "Zváračský inštruktor" (Zl)
- poplatok za vykonanie skúšky pre získanie kvalifikácie Zl 116,00 €
- poplatok za vykonanie skúšky pre obnovenie kvalifikácie Zl 39,80 €
- poplatok za vydanie certifikáciu na kvalifikačný stupeň Zl 99,60 €

7. Vydanie povolenie zaškolenia zváračských robotníkov
Vydanie preukazu zváračského robotníka

zdarma
zdarma

8. Poplatky za výkon činností, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, sú predmetom
dohody poskytovateľa a objednávateľa v zmysle zákona Č. 18/96 Z. z. o cenách.

V Bratislave dňa 14. 12.2012

'-rRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Ko či ka

85 .
100: :!5 I!J

doc. Ing. Petef'~k, PhD. I
zmocnenec pre akreditované

a autorizované subjekty



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytovaní
odbornej pomoci ev.č. ZŠ1"11i12013

Cenník výkonov Certifikačného orgánu
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Bratislava

1. Základný poplatok za dozor na skúškach podľa STN EN 287-1, STN EN 1418,
(resp. STN EN ISO 13585), STN EN ISO 9606 a STN EN 13067
Základný poplatok pre l až 10 účastníkov
Poplatok za každého účastníka navyše nad počet 10
Poplatok za vyhodnotenie skúšky

STN EN 13133

99,30 € 1 deň (+ cest. náklady)
8,30 € 1 úč.
9,60 € 1 skúšku

2. Vydanie Certifikátu a Osvedčenia o skúške

2.1 národný Certifikát s akreditáciou SNA S a Osvedčenie o skúške 18,20 €podľa STN EN 287-1 a STN EN ISO 9606

2.2
národný Certifikát s akreditáciou SNA S a Osvedčenie o skúške 29,50 €
podľa STN EN 1418 a STN EN 13133 (resp. STN EN ISO 13585)

2.3 národný Certifikát s akreditáciou SNA S 33,20 € / modulpodľa STN EN 13067

2.4 rozšírenie oprávnenia certifikátu s akreditáciou SNAS
16,60 €na tlakové zariadenia podľa Smernice EU 97/23/EC

2.5 národný Certifikát s akreditáciou SNA S a Osvedčenie o skúške 18,20 €v anglickom resp. nemeckom jazyku

3. Vydanie duplikátu certifikátu 16,60 €

4. Poplatky za výkon činností, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, sú predmetom dohody
poskytovateľa a objednávateľa v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách.

V Bratislave dňa 14. 12.2012

\.1

Ing. Eva Gubóová
Certifikačný orgán pre certifikáciu

osôb vo zváraní a NDT
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