TESTEK, s.r.o., P.O.Box 84, Plachého 14, SK - 840 02 Bratislava 42
IČO: 35 914 114, IČ DPH: SK2021922694, DIČ: 2021922694

CENNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB

POSKYTOVANÝCH POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL
(platný od 26.06.2014)

Produkt / služba

Pol.

Cena 1 ks bez DPH

A. Tlačivá dokladov, kontrolné nálepky, pečiatky a súvisiace produkty
A1
A2
A3
A4
A5
A7
A8
A9
A11
A12
A13
A14
*
**

Protokol o technickej kontrole vozidla (1+1 list)
Osvedčenie o technickej kontrole
Priesvitný obal na osvedčenie
Kontrolná nálepka - vnútorná
Kontrolná nálepka - vonkajšia
Doplnkový list k protokolu o TK pred schválením jednotlivého vozidla (1 list bez predtlače)
Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí - ADR (1 list) *
Potvrdenie o TK na vydanie prepravného povolenia - CEMT (1 list)
Kniha príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek
Kniha príjmu a výdaja pečiatok
Pečiatka používaná pri TK **
Pečiatka používaná pri TK - samonamáčacie vyhotovenie **

0,59 EUR
0,68 EUR
0,04 EUR
1,82 EUR
1,82 EUR
0,09 EUR
0,55 EUR
0,18 EUR
6,64 EUR
- EUR
6,64 EUR
24,90 EUR

pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí sa vydávajú 3 listy so zhodnou sériou a evidenčným číslom
expresný príplatok za výrobu pečiatok do 2 pracovných dní je 100%

B. Vzdelávanie kontrolných technikov a súvisiace produkty
B1a Teoretická časť základného školenia pre jednu osobu, vrátane poskytnutia sady študijných textov

578,00 EUR

B1b Praktický výcvik základného školenia pre jednu osobu, s realizáciou na zmluvnej STK
Teoretická časť zdokonaľovacieho školenia pre jednu osobu - TK pred schv. jednotlivého vozidla,
B2a
ADR alebo CEMT - vrátane poskytnutia jednej sady študijných textov

266,00 EUR

B2b Praktický výcvik zdokonaľovacieho školenia pre jednu osobu, s realizáciou na zmluvnej STK

133,00 EUR

B3

312,00 EUR

Doškoľovanie (1 osoba) - vrátane poskytnutia jednej sady študijných textov

-

EUR

C. Informačný servis STK
C1 Predpisy pre technické kontroly vozidiel (jún 2014), (512 strán, formát A4)
6,50 EUR
Prístup k všeobecne záväzným právnym predpisom a schváleným metodickým pokynom v elektronickej forme je priebežne a
bez spoplatnenia možný prostredníctvom internetovej stránky http://www.testek.sk.
Nahlásenie na bezplatný odber informácií o novinkách elektronickou poštou je možné zaslaním e-mailu s predmetom
"prihlásenie do infoservisu" na adresu testek@testek.sk.

D. Overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie TK - inšpekcia
D1

Príprava na uskutočnenie inšpekcie (za každú hodinu - aj začatú)

D2

Overenie plnenia podmienok na mieste (za každú hodinu - aj začatú), ak zákon nestanovuje inak

D3

Spracovanie a zaslanie správy z overenia plnenia podmienok (za každú hodinu - aj začatú)

D4

Náhrada za stratu času v prípade odrieknutia alebo presunutia termínu po tom, čo sa inšpektor
dostavil na vopred dohodnuté miesto (za každú hodinu - aj začatú)

33,00 EUR / hod.
33,00 EUR / hod.
+ cest. náklady
33,00 EUR / hod.
3,32 EUR / hod.

E. Overovanie vhodnosti zariadení na používanie pri TK
E1

Overenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia pre monitorovanie výkonu
technickej kontroly vozidiel

25,00 EUR / hod.
+cest. náklady

E2

Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na stanici technickej kontroly (za každú
hodinu - aj začatú)

25,00 EUR / hod.
+cest. náklady

Ku všetkým uvedeným cenám sa účtuje platná DPH.
Dodacia lehota produktov uvedených v časti A je 5 pracovných dní od doručenia objednávky, ak sa nedohodne inak.

Ing. Marián Rybianský, v.r.
riaditeľ spoločnosti
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