CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB PRE SYSTÉMOVÚ A PRODUKTOVÚ CERTIFIKÁCIU

DRUH DOPLNKOVEJ SLUŽBY

CENA BEZ DPH

Dodatočné vystavenie certifikátu

16,60 EUR / certifikát

POZN.: Cena za dodatočné vystavenie certifikátu zahŕňa spolu max. 3 strany
certifikátu a jeho príloh. V prípade potreby dodatočného vystavenia každej ďalšej
strany certifikátu alebo jeho príloh je cena uvedená v tomto cenníku.

Dodatočné vystavenie každej
ďalšej strany certifikátu:
3,00 EUR / strana

Formálna zmena certifikátu / vystavenie potvrdenia ohlásených
zmien (napr. zmena názvu / adresy klienta bez potreby vykonať
mimoriadny audit)

50,00 EUR
(+ 16,60 EUR za každý
vydaný kus certifikátu)

Urgentné vystavenie certifikátu (zaslanie a preskúmanie správy
z auditu do 1 pracovného dňa od posledného dňa auditu a / alebo
vystavenie certifikátov do 1 pracovného dňa od požiadavky klienta)

100,00 EUR
(100,00 EUR + 16,60 za
každý vydaný kus)

Vystavenie potvrdenia pre účely verejného obstarávania / súťaže
(podmienkou vystavenia potvrdenia je podpísanie zmluvy o certifikácii
/ recertifikácii)

20,00 EUR
Apostil:

Legalizácia certifikátu

150,00 EUR / certifikát

POZN.: Cena za legalizáciu certifikátu zahŕňa spolu max. 3 strany certifikátu a jeho
príloh. V prípade potreby legalizácie každej ďalšej strany certifikátu alebo jeho
príloh je cena uvedená v tomto cenníku.
K tejto položke sa účtuje položka „Dodatočné vystavenie certifikátu“, pokiaľ klient
nepožiadal legalizáciu kópií certifikátov vydaných klientovi po certifikácii /
recertifikácii.
V prípade, že vo výnimočných prípadoch vynaložené náklady presiahnu sumu
stanovenú v tomto cenníku, cena za službu bude po dohode s klientom upravená a
vyúčtovaná podľa skutočných výdajov.

Apostil každej ďalšej strany
certifikátu:
30,00 EUR / strana
Superlegalizácia:
450,00 EUR / certifikát
Superlegalizácia každej
ďalšej strany certifikátu:
90,00 EUR / strana

Ďalšia jazyková mutácia správy z auditu – zo SJ do AJ
(nad rámec zmluvy o certifikácii / recertifikácii)

10,00 EUR / normostrana*

Ďalšia jazyková mutácia správy z auditu – zo SJ do iného ako
anglického jazyka (nad rámec zmluvy o certifikácii / recertifikácii)
POZN.: v prípade využitia externého prekladateľa bude cena vyúčtovaná v súlade
s jeho aktuálnym cenníkom

20,00 EUR / normostrana*

Jazyková mutácia certifikátu – iná ako SJ, AJ
(nad rámec zmluvy o certifikácii / recertifikácii)
POZN.: v prípade využitia externého prekladateľa bude cena vyúčtovaná v súlade
s jeho aktuálnym cenníkom

Úradný preklad správy z auditu alebo certifikátu

20,00 EUR / normostrana*

podľa cenníka prekladateľa

VYSVETLIVKY:

*

Normostrana - štandardizovaná strana s 1800 znakmi textu (vrátane medzier a špeciálnych znakov)

Zmena cenníka je vyhradená.

Rev. 4, 17.05.2022

PL01-SK Cenník doplnkových služieb

Strana 1 z 2

V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient ich
vykonanie bude požadovať, bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi
klientom a 3EC.
V prípade záujmu o doplnkové služby, prosíme Vás o zaslanie objednávky e-mailom na info@3ec.sk.
Poskytovanie doplnkových služieb sa riadi aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami 3EC,
ktoré sú dostupné na webovej stránke www.3ec.sk. Klient zaslaním objednávky potvrdzuje, že bol
s obsahom VOP oboznámený a vyjadruje s nimi svoj súhlas.
Spôsob úhrady za doplnkové služby – bezhotovostne na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry
je 14 dní od jej vystavenia.
Tento cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňa 17.05.2022.
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