
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci
č. 022/2014/214

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Poskytovateľ: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, Z.Z.p.o.
Račianska 71
832 59 Bratislava

V zastúpení: Ing. Peter Klamo, generálny riaditeľ VÚZ - PI SR
Bankové spojenie: VÚB, a.s., •••••••••••••••
IČO: 36 065 722
IČ DPH: SK2020262310
DIČ: 2020262310
Spoločnosť zapísaná v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného
úradu v Bratislave, registračné číslo: OVVS/295/3/2002-TSK.

1.2 Objednávateľ:

V zastúpení:
Bankové spojenie:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická
Okružná 693
02201 Čadca
Ing. František Kajánek, riaditeľ SOŠ
Prima banka Slovensko, a.s., č.ú.:•••••••
00891452
neplatič DPH
2020551742

Článok 2
Predmet a doba plnenia

Dohodnutá cena
2.1 Predmet plnenia: Vykonávanie skúšobnej, certifikačnej a kontrolnej činnosti, poskyto-

vanie odbornej technickej pomoci a poskytovanie priestorov a zariadení na vykonanie
záverečných skúšok personálu vo zváraní.

2.2 Doba plnenia: 01.01.2014 - 31.12.2014
2.3 Dohodnutá cena: Zmluvné strany sa dohodli, že cena činností, ktoré sú spojené

s predmetom plnenia zmluvy, je špecifikovaná v cenníku. Cenník tvorí neoddeliteľnú
súčasť zmluvy, viď prílohy list č. 1,2 a 3. Ceny činností neuvedených v cenníku budú
účtované po dohode oboch zmluvných strán.

Článok 3
Rozsah plnenia a povinnosti poskytovateľa

3.1 Touto zmluvou sa Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
prostredníctvom Certifikačného orgánu pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT
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
b) poskytne smernice a tlačivá, vzťahujúce sa k skúške '
c) poskytne potrebné poučenia pre technické a organizačné zabezpečenie skúšok

zváračov
d) v lehote 30 dní po vyhodnotení skúšok vystaví certifikáty.



Článok 4
Povinnosti a oprávnenia objednávateľa

4.1 Pre vykonanie skúšok sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť:
a) priestory zvarovne ajej vybavenie zváracími a pomocnými zariadeniami

splňajúcimi požiadavky STN 050600 v znení neskorších revízií,
b) základné, prídavné a pomocné materiály (ochranné plyny) podľa WPS doložené

platnými atestmi
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
Fakturácia, úhrady, sankcie

5.1 Fakturácia ceny za účasť skúšajúceho na skúškach sa uskutoční na základe potvrdenej
objednávky/pozvánky na skúšky zváračov, ktorú je objednávateľ povinný predložiť
vrátane podkladov vopred poskytovateľovi v zmysle platných predpisov. Faktúru za
dodané služby vystaví poskytovateľ po ukončení príslušného mesiaca do 14 dní.

5.2 Objednávateľ vykoná platby prevodným príkazom na bankový účet poskytovateľa v
termíne do 14 dní od vystavenia faktúry.

5.3 V prípade nedodržania termínu úhrady faktúry môže poskytovateľ účtovať úroky
z omeškania vo výške 0,03% za každý deň.

Článok 6
Záverečné dojednania

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami oboch
zmluvných strán.

6.2 Zmeny tejto zmluvy môžu byt' vyhotovené formou písomného dodatku, so súhlasom
oboch zmluvných strán.

6.3 Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, t.z. po jednej pre každú zmluvnú
stranu.

V Bratislave dňa
- 3 -12- 2013

V Čadci dňalč- 12. 2013

Poskytovateľ: Objednávateľ:

Ing. Franti§ek Kajánek
riaditeľ

Ing. Peter Klamo
generálny riaditeľ VÚZ-PI SR
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VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ
PRIEMYSELNÝ INŠTITÚT SR

Počet listov: 5
List Č. : 1

CENNÍK

Výkon
akreditovaných výkonov pre certifikáciu personálu vo zváraní

Poplatok EUR
1. Vykonanie skúšok na kvalifikačný stupeň zvárač so skúškou

podľa STN EN 287, resp. STN EN ISO 9606
Poplatok pre 1 až 12 účastníkov skúšok
- poplatok 1 deň skúšok 1 1 skúška účastníka
- poplatok za každého účastníka! skúška navyše
Poplatok za vyhodnotenie vzorky
Príplatok za výkon skúšky vo výrobných priestoroch
odberateľa

96,26 € (+cest. náklady)
9,63€
9,63 € I vzorka

9,96 € I skúška

2. Vykonanie opravných skúšok
opravná skúška z teórie a BU sa neúčtuje
opravná skúška z praxe sa účtuje v zmysle pravidiel platných pre riadnu skúšku

3. Vydanie certifikátu - osvedčenia o skúške zvárača 9,63€

4. Vydanie rozšíreného certifikátu - osvedčenia o skúške zvárača 18,26 €

5. Vydanie dvojjazyčného certifikátu - osvedčenia o skúške zvárača, operátora 19,25 €

6. Doplnok certifikátu - osvedčenia o skúške zvárača podľa
smernice Rady č. 97/23IEC
AD 2000-MERKBLATT-HP 3

16,27 €
16,27 €

7. Vykonanie skúšok na kvalifikačný stupeň operátor/zorad'ovač odporového zvárania
podľa STN EN 1418
Poplatok pre 1 až 12 účastníkov skúšok
- poplatok 1 deň skúšok 1 1 skúška účastníka 96,26 € (+cest. náklady)
- poplatok za každého účastníka! skúška navyše 9,63 €
- poplatok za skúšku 1účastníka 28,21 €
- poplatok za vydanie certifikátu - osvedčenia 39,83 €

8. Vykonanie skúšok pre kvalifikačný stupeň" Zváračský inštruktor "
- poplatok za vykonanie skúšky
-poplatok za vydanie certifikátu

116,18 €
99,58€

9. Zmena kvalifikácie "Zváračský kontrolór" na "Zváračský inšpektor WI-B" - základná úroveň
199,16 €

10. Obnovovací certifikačný seminár pre kvalifikačné stupne "IIEWE, I!EWT, I1EWS, I1EWP,
IWI-B,-S,-C, TZP 79,50 €

11. Vydanie duplikátu certifikátu,
resp. iného dokladu o kvalifikácii zvárača 16,60 €

12. Overenie a vydanie certifikátu-osvedčenia zvárača podl'a STN EN 287 vydaného iným Certifíkačným
orgánom 68,05 €

13. 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.

Poznámky: K uvedeným cenám účtujeme DPH.
Cenník platí od 01.01.2014 do 31.12.2014.

./
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r--~ { /( ~~l.f.4-?-I-}'7r-/
Irig.Viéra Hornigôvá'J

vedúca CertifikaJt4ho orgánu
pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT

V Bratislave, 29.11.2013



VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ
PRIEMYSELNÝ INŠTITÚT SR

Počet listov: 5
List č.: 2

CENNÍK

neakreditovaných výkonov pre certifikáciu personálu vo zváraní

Výkon Poplatok EUR

1. Vykonanie skúšok na kvalifikačný stupeň zvárač so skúškou podľa STN 05 0705
- skúšky konané za účasti skúšobného komisára VÚZ - pr SR Bratislava
Poplatok pre l až 12 účastníkov skúšok 63,07 € (+cest. náklady)

- poplatok za každého účastníka navyše 6,31 €
Poplatok za vyhodnotenie skúšky 3,32 €

2. Evidencia skúšok na kvalifikačný stupeň zvárač so základnou skúškou
Poplatok za evidenciu, archiváciu protokolu a agendu súvisiacu so skúškou vykonanou za účasti
povereného skúšobného komisára 8,30 €

3. Vykonanie opravných skúšok
opravná skúška z teórie a BU sa neúčtuje
opravn á skúška z praxe sa účtuje v zmysle pravidiel platných pre riadnu skúšku

4. Vydanie a/alebo potvrdenie zváračského preukazu
( aj ) vlastným skúšobným orgánom

5. Vydanie duplikátu zváračského preukazu,
resp. iného dokladu o kvalifikácii zvárača

6. Povolenie zaškolenia zváračských robotníkov
- vydanie povolenia
- vydanie osvedčenia zváračského robotníka

8,30 €

16,60 €

24,90 €
16,60 €

7. Vykonanie previerky spôsobilosti zváračskej školy
- pre činnosť v zmysle smernice SN14 - COP - 2007
- pre rozšírenie oprávnenia zváračskej školy
- vystavenie/predÍženie osvedčenia zváračskej školy

96,26 € (+cest. náklady)

63,07 € (+cest. náklady)

63,07 € lrok

8. Seminár" Poverenie na výkon činnosti zváračského technológa" 79,50 €

8,30€9. Vydanie pečiatky pre zváračského technológa

10. Poplatok za vydanie identifikačného preukazu odborníka
vo zváraní, resp. manipulačný poplatok za aktualizáciu
údajov v databáze WPM po dvoch rokoch

11. Poplatok za vydanie duplikátu identifikačného preukazu

2,79€

8,00 €

12. 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.

Poznámky: K uvedeným cenám účtujeme DPH
Cenník platí od 01.01.2014 do 31.12.2014

V Bratislave, 29.11.2013
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~~:i'"i/
vedúca Certifikačného orgánuv

pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT



®~' " ,-,VYSKUMNYUSTAVZVARACSKY
~ ~ PRIEMYSELNÝ INŠTITÚTSR

Počet listov: 5
List Č. : 3

CENNÍK

akreditovaných výkonov pre certifikáciu personálu vo zváraní

Výkon Poplatok EUR
1. Vykonanie skúšok na kvalifikačný stupeň spájkovač so skúškou

podl'a STN EN ISO 13585; zvárač betonárskych ocelí podl'a STN EN ISO 17660-1
Poplatok za rozšírenie oprávnenia ZŠ na kvalifikačný
stupeň spájkovač, zvárač betonárskych ocelí
Základný poplatok pre l - 12 účastníkov skúšok
- poplatok / deň skúšok / l skúška na účastníka
- poplatok za každého účastníka navyše
Poplatok za vyhodnotenie vzorky
Vydanie certifikátu - osvedčenia o skúške spájkovača,

zvárača betonárskych ocelí

63,07 € (+cest. náklady)

96,26 € (+cest. náklady)

16,27 €
16,27 € /vzorka

33,19 €

2. Vykonanie skúšok na kvalifikačný stupeň zvárač plastov so skúškou
podľa STN EN 13067
Vykonanie previerky spôsobilosti ZŠ s vydaním osvedčenia
s platnosťou na l rok
Základný poplatok pre l - 6 účastníkov skúšokll modul
- poplatok za každého účastníka navyše
Poplatok za vyhodnotenie vzorky
Vydanie certifikátu - osvedčenia o skúške zvárača plastov

162,65 € (+cest. náklady)

97,59 € (+cest. náklady)

16,27 €
16,27 € /vzorka
66,39 €

3. Technológ zvárania plastov
Poplatok za previerku školiaceho zariadenia s vydaním
osvedčenia na l rok
Poplatok za vykonanie skúšky
Poplatok za vydanie certifikátu

229,04 € (+cest. náklady)

165,97 €
132,78 €

4. Vykonanie skúšok na kvalifikačný stupeň technik katódovej ochrany
podľa STN EN 15 257 - odborná spôsobilosť 1
Poplatok za vykonanie skúšky
Poplatok za vydanie certifikátu

160,00 €
135,00 €

5. Vykonanie skúšok na kvalifikačný stupeň technik katódovej ochrany
podľa STN EN 15 257 - odborná spôsobilosť 2
Poplatok za vykonanie skúšky
Poplatok za vydanie certifikátu

200,00 €
135,00 €

6. 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.

Poznámky: K uvedeným cenám účtujeme DPH.
Cenník platí od 01.01.2014 do 31.12.2014.

V Bratislave, 29.11.2013 -r //~~rx/
Ing. Viera HorriigGvá

vedúca Certifik/čllého orgánu
pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT


