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CENIK ZKOUSENI ZPUSOBILOSTI 2022
Mezilaboratorní zkoušení způsobilosti dle EN 150/IEC 17 043 na území české republiky
Všech ny ceny jsou uvedené bez DPH

Verze· 1

Zkoušení způsobilosti NDT laboratoří- základní cena

Cena bez DPH

I

účast

Účast v jednom programu
Účast ve dvou a více programech

*

Porovnání výkonosti pracovníků laboratoře - základní cena
Účast jednoho pracovníka laboratoře

Kč

ll 000

Kč

Cena bez DPH

I

účastník

**

Související náklady

11600

2 000

Cena bez DPH
200

Balné
Přeprava kurýrem k zákazníkovi

***

Kč

Kč

dle ceny přepravy

Storno poplatky

Cena bez DPH

Storno poplatek po zahájení programu, ale před odesláním vzorku k zákazníkovi
Storno po zaslání vzorku k zákazníkovi (zahrnuje balné)

3 000 Kč
3 200 Kč

+ cena

přepravy

Změny

*
**
***

a doplňky proti ceníku 2021 verze 1.
Snížená cena je platná v případě objednávky více programů najednou, nikoliv pro oddělené objednávky.
Cena za účastníka je účtována pouze v případě objednání služby porovnání pracovníků laboratoře. Minimální
množství pro odběr této služky jsou 2 účastníci.
Přepravu kurýrem od zákazníka k PZZ ATG zajišťuje a platí zákazník.

Cena zahrnuje účast ve zkouškách způsobilosti, poskytnutí vzorků, vyhodnocení a vypracování
zpráv, zaslání zpráv o výsledku a vystavení certifikátu.
Přepravu k zákazníkovi a zpět lze zajistit i osobním převzetím na provozovně PZZ ATG. V takovém
případě

nebude účtován za přepravu žádný poplatek.

Fakturace probíhá po přijetí dílu od přepravce zpět do PZZ ATG.
Doba splatnosti faktur je 14 kalendářních dní. Výstupy programu zkoušení způsobilosti (výsledky,
report, certifikát, ... ) budou poskytnuty až po uhrazení veškerých souvisejících faktur.
Ceník je platný od
v českém jazyce.
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