Контролирано копие

в сила от 12.03.2015 г.

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ
по оценяване на продукти за физическа сигурност на класифицирана информация
от "ТЕХНОТЕСТ" АД гр. София
1. Общи условия
Цените са без начислен ДДС и са дадени съобразно отделните етапи на процеса
по оценяване. Заплащането на проведен етап е задължително независимо от
резултата.
2. Цени на етапите на процеса по оценяване
No
по
ред

Етап от процеса по оценяване

Цена
(лева)

2.1

Регистрация и преглед на заявката

25,00

2.2

Извършване на първоначална оценка на съответствието на
продукта/те с изискванията на „Методика за изграждане и оценка
на средствата и системите за физическа сигурност на
класифицираната информация” на ДКСИ и изготвяне на протоколпредложение - цена за 1 брой продукт.

50,00*

2.3

Извършване на последваща оценка, след отстраняване на
констатирани при първоначалната оценка несъответствия
- цена за 1 брой продукт.

25,00

2.4

Издаване, преиздаване или подновяване на сертификат - за един
продукт

25,00*

2.5

Оценка при надзор - цена за 1 брой продукт

25,00

2.6

Маркировъчна табелка - за 1 брой

3,20

3. Заплащане на услугите
3.1. Заплащането по т. 2.1 се извършва при подаване на заявката.
3.2. Заплащането на останалите етапи по оценяването на продуктите се
извършва след приключване на дейността, на основание издадена от ТЕХНОТЕСТ
проформа фактура.
3.3. Заплащането на надзорите се извършва след тяхното провеждане.
3.4. При провеждане на оглед и оценяване на място в обекти извън територията
на София-град, освен посочените разходи, заявителят заплаща допълнително за всеки
член от екипа по оценяване при всеки отделен случай пътни, дневни и квартирни
пари, съгласно Наредба за командировките в страната.
3.5. Технотест си запазва правото при необходимост да прави корекция на
посочените цени и условия.
Заплащането на услугите се извършва с платежни нареждания по банковата
сметка на ТЕХНОТЕСТ: IBAN BG 53 FINV 9150 100 004 67 65, BIC код FINVBGSF, при
банка „Първа инвестиционна банка”, гр. София,
* - При заявяване над 5 (пет) броя продукти – 10% отстъпка от цената;
- При заявяване над 10 (десет) броя – 20% отстъпка от цената.
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