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I. Ročná revízia a preventívna údržba (bude účtovaná zhotoviteľom)
- práca technika za jednotku (protipožiarne dvere / uzáver ) ............................. 12,00 € bez DPH
- cena zahŕňa:
- vizuálnu kontrolu dverí, zárubne, kovania, samozatvárača a ich súčasti na správnu funkcionalitu a
celistvosť, kontrola nastavenia a označenia dverí,
- zápis do „Prevádzkového denníka požiarneho uzáveru “ o zistenom stave a odporúčaných
a nevyhnutných úprav a opráv pre riadne fungovanie požiarnych uzáverov.
- cena nezahŕňa:
- použitý materiál (napr. chýbajúce skrutky)
- vymenené náhradné diely (cena vopred oznámená)
- servisné práce pri výmene komponentov (demontáž pôvodných, montáž nových)
- cestovné náklady
- nastavenie dverí

Cenník montážnych prác - pri oprave požiarnych uzáverov / dverí
Nastavenie chodu samozatvárača
20,00 € bez DPH
Dotiahnutie skrutiek kovania, samozatvárača
5,00 € bez DPH
Demontáž a montáž kovania
15,00 € bez DPH
Demontáž a montáž samozatvárača
30,00 € bez DPH
Nastavenie dverí na závesoch (PO drevené)
25,00 € bez DPH
Nastavenie dverí na závesoch (PO kovové)
30,00 € bez DPH
Nastavenie dverí na závesoch (PO bezpečnostné)
35,00 € bez DPH
Nešpecifikovaná práca 1 technik / hodina
35,00 € bez DPH
Nešpecifikovaná práca 2 technici / hodina
60,00 € bez DPH
V cene montážnej práce nie je zahrnutý montážny materiál
Doprava do 10km paušál (osobné aj do 3,5t)
Doprava nad 10km / osobné vozidlo
Doprava nad 10km / dodávka do 3,5t

Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH

8,00 € / bez DPH
0,50 € / á km bez DPH
0,60 € / á km bez DPH

(cenník je platný od 1.1.2022 do 31.12.2022, ak nebol vydaný nový aktualizovaný )

Cenník revízie bezpečnostných a protipožiarnych dverí

2. strana

OPRÁVNENIA A LICENCIE :
Firma je držiteľom Licencie (č. PT 002051) na prevádzkovanie technickej služby podľa §7 ods.1
zákona č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
v rozsahu projektovanie, predaj, montáž, údržba, revízia, oprava pre uzamykacie a bezpečnostné
systémy s viac ako 3 bodovým uzamykaním.
Firma je držiteľom Poverenia – CERTIFIKÁTU odbornej spôsobilosti - na predaj, montáž a servis
požiarnych uzáverov SAPELI, SOLODOOR, PORTA, VEKTOR, SHERLOCK, HASIL, FORNOX na území
Slovenskej republiky.
Oprávnenia a certifikáty jednotlivých výrobcov oprávňujúce montáž, servis a revíziu tovarov
a zariadení, ktoré sú dodávané našou spoločnosťou pre Slovenskú republiku.

autorizované zastúpenie FORNOX, EVVA, SALTO, M&T, SAFEtronics, SOLODOOR, Fusion, SAPELI, PORTA

SAFE POINT s.r.o.
sídlo: Hurbanova 35, Trenčín
IČO: 36 346 233, DIČ: 2022039844, IČ DPH: SK2022039844
Banka : ČSOB banka / IBAN : SK12 7500 0000 0040 2375 9165
prevádzka 1 a poštová adresa : Legionárska 77, 911 01 Trenčín
tel./fax: (+421) 32/ 652 625 1, mobil: (+421) 918 867 226
e-mail: office@safepoint.sk
http: www.safepoint.sk / www.safepoint.tv
prevádzka 2 : Trojičné nám. 9 (OD Jednota - 2.pos.), Trnava
mobil: (+421) 948 20 25 46
e-mail: trnava@safepoint.sk
prevádzka 3 : Bratislava a okolie
mobil: (+421) 905 20 25 38
e-mail: bratislava@safepoint.sk

