Metrologické pracovisko TOPTEST s.r.o.
Akreditované metrologické pracovisko TOPTEST s.r.o. je autorizované na výkon overovania analyzátorov výfukových plynov
vozidiel so zážihovým motorom, tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel a momentových kľúčov.
Osvedčenie o akreditácii SNAS č. K-135 zo dňa 20.09.2020.
Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR č. UNMS/04197/2020-900/016978/2020

Cenník metrologických služieb platný od 15.03.2022
1.

Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom

1.1. OM11
1.2. OM12
2.

Overenie tlakomera, pneumerača, pneuhustiča (pre množstevnú zľavu pozri pol. 5.5.)

Momentové kľúče

3.1. OM31
3.2. OM32
3.3. OM33

4.

Overenie analyzátora výfukových plynov (pre množstevnú zľavu pozri pol. 5.4.)
Uloženie certifikátu o overení do informačného systému AISEK (len pre PEK)

Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel

2.1. OM21
3.

Overovanie meradiel
130,00 €
10,00 €
Cena bez DPH
29,00 €
Cena bez DPH

Overenie momentového kľúča do 200 Nm (jeden smer)
Overenie momentového kľúča do 500 Nm (jeden smer)
Overenie momentového kľúča do 1100 Nm (jeden smer)
Pre množstevnú zľavu pozri pol. 5.6.
Cena overenia obojsmerného momentového kľúča je 1,4 násobkom základnej ceny.

Súvisiace úkony a služby

4.1. OM41

Cena bez DPH

60,00 €
70,00 €
80,00 €

Cena bez DPH

Dopravné náklady, prevoz etalónov potrebných pre overenie
(do 50 km 20 €, do 100 km 40 €, do 200 km 60 €, do 300 km 80 €, nad 300 km 100 €)
Vystavenie duplikátu Certifikátu o overení (na požiadanie zákazníka)
Čistenie meradla
Cena práce metrológa
Kuriérske služby - preúčtovanie podľa cenníka prepravnej spoločnosti

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

OM42
OM43
OM44
OM45

5.

Obchodné podmienky poskytovania metrologických služieb podľa bodov 1. až 3. cenníka

podľa vzdialenosti
miesta overenia od Nitry
10,00 €
25,00 €
50,00 €/h

5.1. V cene overenia je overovacia značka a doplnková nálepka alebo certifikát s nameranými hodnotami.
5.2. Cena overenia meradla podľa pol. 1. až 3. je rovnaká bez ohľadu na to, či meradlo vyhovelo požiadavkám alebo nie.
5.3. Ak určené meradlo neplní stanovené podmienky podľa zákona NR SR č. 157/2018 Z. z. o metrológii, nebude označené
overovacou značkou a namiesto Certifikátu o overení bude vystavený Zamietací list.
5.4. Pri overovaní viacerých analyzátorov na jednom pracovisku, poskytujeme progresívnu zľavu z celkovej ceny overenia
5 % pre dva analyzátory, 10 % pre tri, 15 % pre štyri, 20 % pre päť, 25 % pre šesť a 30 % pre sedem analyzátorov.
5.5. Pri overovaní troch a viac tlakomerov poskytujeme zľavu 15 % z celkovej ceny overenia.
5.6. Pri overovaní troch a viac momentových kľúčov poskytujeme zľavu 15 % z celkovej ceny overenia.
5.7. Prirážka za vykonanie overenia mimo bežnej pracovnej doby (7.00 až 15.30 h) je 50 % z ceny overenia.
5.8. Prirážka za vykonanie overenia do 72 hodín od potvrdenia objednávky je 50 % z ceny overenia.
5.9. Prirážka za vykonanie overenia do 24 hodín od potvrdenia objednávky je 100 % z ceny overenia.
5.10. Prirážka za vykonanie overenia mimo pracovných dní (sobota, nedeľa, sviatok) je 100 % z ceny overenia.
Overovanie analyzátorov a tlakomerov sa vykonáva aj na mieste u zákazníka, momentové kľúče overujeme iba v laboratóriu.
Súčasťou služby je pripomenutie nasledujúceho termínu overenia meradla e-mailom a telefonicky.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Metrologické pracovisko
TOPTEST s.r.o.
Bratislavská 25
949 01 Nitra

Objednanie overenia na webstránke
www.toptest.sk/metrologia/objednavka
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Metrologické pracovisko TOPTEST s.r.o.
Metrologické pracovisko TOPTEST s.r.o. je akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2017 ako kalibračné laboratórium pre
vykonávanie kalibrácie analyzátorov výfukových plynov vozidiel so zážihovým motorom, tlakomerov na meranie tlaku
v pneumatikách motorových vozidiel a momentových kľúčov.
Osvedčenie o akreditácii SNAS č. K-135 zo dňa 20.09.2020.

Cenník metrologických služieb platný od 15.03.2022
1.

Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel

1.1. KM11
2.

Kalibrácia momentového kľúča do 200 Nm (jeden smer)
Kalibrácia momentového kľúča do 500 Nm (jeden smer)
Kalibrácia momentového kľúča do 1100 Nm (jeden smer)
Pre množstevnú zľavu pozri pol. 5.4.
Cena kalibrácie obojsmerného momentového kľúča je 1,4 násobkom základnej ceny.

Kalibrácia analyzátora výfukových plynov

Súvisiace úkony a služby

4.1. KM41

Cena bez DPH
25,00 €
Cena bez DPH

Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom

3.1. KM31
4.

Kalibrácia tlakomera, pneumerača, pneuhustiča (pre množstevnú zľavu pozri pol. 5.3.)

Momentové kľúče

2.1. KM21
2.2. KM22
2.3. KM23

3.

Kalibrácia meradiel

30,00 €
40,00 €
50,00 €

Cena bez DPH

130,00 €
Cena bez DPH

Dopravné náklady, prevoz etalónov potrebných pre kalibráciu
(do 50 km 20 €, do 100 km 40 €, do 200 km 60 €, do 300 km 80 €, nad 300 km 100 €)
Vystavenie duplikátu Kalibračného certifikátu (na požiadanie zákazníka)
Čistenie meradla
Cena práce metrológa
Kuriérske služby - preúčtovanie podľa cenníka prepravnej spoločnosti

podľa vzdialenosti
miesta kalibrácie od Nitry
10,00 €
25,00 €
50,00 €/h

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

KM42
KM43
KM44
KM45

5.

Obchodné podmienky poskytovania metrologických služieb podľa bodov 1. až 3. cenníka

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

V cene kalibrácie je zahrnuté označenie meradla nálepkou a Kalibračný certifikát.
Cena kalibrácie meradla podľa pol. 1. až 3. je rovnaká bez ohľadu na to, či meradlo vyhovelo požiadavkám alebo nie.
Pri kalibrácii troch a viac tlakomerov poskytujeme zľavu 10 % z celkovej ceny kalibrácie.
Pri kalibrácii troch a viac momentových kľúčov poskytujeme zľavu 10 % z celkovej ceny kalibrácie.
Prirážka za vykonanie kalibrácie mimo bežnej pracovnej doby (7.00 až 15.30 h) je 50 % z ceny kalibrácie.
Prirážka za vykonanie kalibrácie do 72 hodín od potvrdenia objednávky je 50 % z ceny kalibrácie.
Prirážka za vykonanie kalibrácie do 24 hodín od potvrdenia objednávky je 100 % z ceny kalibrácie.
Prirážka za vykonanie kalibrácie mimo pracovných dní (sobota, nedeľa, sviatok) je 100 % z ceny kalibrácie.

Kalibrácia analyzátorov a tlakomerov sa vykonáva aj na mieste u zákazníka, momentové kľúče kalibrujeme iba v laboratóriu.
Súčasťou služby je pripomenutie nasledujúceho termínu kalibrácie meradla e-mailom a telefonicky.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Metrologické pracovisko
TOPTEST s.r.o.
Bratislavská 25
949 01 Nitra

Objednanie kalibrácie na webstránke
www.toptest.sk/metrologia/objednavka
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