BEZPEČÁCI.CZ | CENÍK KOMPLEXNÍ SLUŽBY
Všechny ceny jsou platné od 1.6.2016 a jsou uvedeny bez DPH

KOMPLEXNÍ BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA ZA PRAVIDELNOU MĚSÍČNÍ ÚHRADU
Jednotka

Základ

Jednotek
v Základu

Cena jedn.
nad Základ

[zaměstnanec]

800 Kč
1 000 Kč
1 200 Kč

0
0
0

90 Kč
90 Kč
90 Kč

400 Kč
200 Kč
200 Kč

0
0
0

250 Kč

0

10 Kč
10 Kč
10 Kč
200 Kč
800 Kč
200 Kč
60 Kč

Služba nebo produkt

ZÁKLADNÍ SLUŽBA
Zvýhodněná sazba pro 0 až 3 zaměstnance včetně
Zvýhodněná sazba pro 4 až 10 zaměstnanců včetně
Základní služba pro 11 a více zaměstnanců

[zaměstnanec]
[zaměstnanec]

PŘÍPLATKY K ZÁKLADNÍ SLUŽBĚ (příplatky se sčítají)
Stavební činnosti nebo Výrobní provozy nebo Zdravotnictví a laboratoře
Skladování a manipulace nebo Doprava a přeprava
Dlouhodobé využívání třetích osob (agentura práce, OSVČ)
Další společně obsluhovaná firma (vícestranná smlouva)
Další Místo plnění (pracoviště, pobočka)
Pravidelná návštěva pracoviště navíc (např. požární prohlídka, dozor)
Služby Poskytovatele pracovnělékařských služeb (Komplexní služba Plus)

[zaměstnanec]
[zaměstnanec]
[zaměstnanec]
[firma]
[místo]
[návštěva]
[zaměstnanec]

PŘÍPLATKY K CELKOVÉ MĚSÍČNÍ ÚHRADĚ
Smlouva s periodou obnovy 1 rok místo 2 let
Expresní provedení služby (týden a méně)

+ 30%
+ 50%

(po celou dobu účinnosti smlouvy)
(po dobu první periody obnovy smlouvy)

Při podpisu smlouvy je účtován Aktivační poplatek ve výši celkové Pravidelné měsíční úhrady.
Standardní perioda obnovy smlouvy je 2 roky.
Sekce „Společné příplatky ke službám a produktům“ se vztahuje i ke Komplexní službě.
Celková měsíční úhrada se přepočítává, když se počet zaměstnanců zvýší o více než dva nebo sníží o více než jednoho.

Služba je nastavena tak, aby nejvyšší možnou odpovědnost za bezpečnost práce a požární ochranu přenesla na BEZPEČÁKY.CZ. Z
Vaší strany je potřebná určitá součinnost, nicméně o většinu činností se postaráme my. Pohlídáme termíny, provedeme potřebné
činnosti, budeme udržovat dokumenty aktuální, budeme u případné kontroly inspektorem práce, rádi odpovíme v průběhu
spolupráce na Vaše dotazy.
Obsažené služby:
▸ vstupní audit bezpečnosti práce a požární ochrany
▸ zavedení systému BOZP a PO
▸ zhodnocení rizik (identifikace rizik)
▸ vytvoření seznamů pro přidělování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
▸ kategorizace prací
▸ začlenění činností do kategorie dle požárního nebezpečí
▸ údržba a aktualizace dokumentace
▸ školení BOZP, PO a řidičů „referentů“ (prezenční i internetové)
▸ prezenční základní školení první pomoci
▸ provedení revize elektrických spotřebičů
▸ základní značení únikových cest včetně montáže lepením (hliníkové fotoluminiscenční)
▸ umístění hasicího přístroje(ů) včetně vstupní kontroly a označení značkou
▸ zajištění platné kontroly námi dodaných hasicích přístrojů (výměna nebo partnerská firma)
▸ sadu základních knih (kniha BOZP, požární kniha, kniha úrazů)
▸ roční kontrola objektu
▸ provedení prověrky bezpečnosti práce jednou ročně
▸ provedení preventivní požární prohlídky jednou či dvakrát (dle požárního nebezpečí) ročně
▸ hlídání lhůt dozorovaných činností
▸ telefonické a mailové poradenství
▸ zastupování při jednání s Krajskou hygienickou stanicí ve věci kategorizace prací
▸ asistence při kontrole Inspektorátem práce

FUP (Fair Use Policy)
Komplexní služba je koncipována tak,
abyste za běžných okolností měli vše
potřebné součástí předvídatelné
měsíční úhrady. Proto neobsahuje
žádné konkrétní limity, kolik pro Vás
odvedeme práce. Někdo nás potřebuje
častěji, někdo málokdy, přesto jsme tu
pro všechny.
Ovšem v případě, kdy by měly být
služby výrazně nadužívány či dokonce
zneužívány (svezete nám k revizi
spotřebiče z dalších firem, přivedete
nám na školení spolupracující
živnostníky, zapřete nám zvýšení počtu
zaměstnanců apod.), budeme muset
zasáhnout a dojít k jiné vzájemné
dohodě.
Za běžných okolností se ovšem určitě,
ale určitě do pravidelné měsíční
úhrady vejdete, protože tak byla
služba vymyšlena.

Jak vypočítáte celkovou úhradu za komplexní službu?
Mějme společnost, která provozuje sklad, má 30 zaměstnanců a několik obchodních zástupců, kteří pro firmu vykonávají činnosti
v jejích prostorách na živnostenský list.
▸ Základní služba: 1.200,- + 30 x 90,- = 3.900,- Kč
▸ Příplatek za Skladování a manipulaci: 200,- + 30 x 10,- = 500,- Kč
▸ Příplatek za využívání třetích osob (trvale spolupracující OSVČ): 200,- + 30 x 10,- = 500,- Kč
Celkem tedy bude činit Pravidelná měsíční úhrada 4.900,- Kč. Při podpisu smlouvy (nebo místo něho) uhradíte ještě jednorázový
Aktivační poplatek ve stejné výši, tedy 4.900,- Kč.

Jak funguje tento ceník?
Většina cen je kombinací dvou položek – Základu (základní sazby), v níž může, avšak nemusí, být obsažen určitý počet jednotek
(např. počet zaměstnanců na školení), a Ceny jednotky nad Základ. Je-li u daného produktu nebo služby uvedena základní
sazba, bude účtována, i když nevyčerpáte všechny obsažené jednotky (tzv. minimální fakturovaná částka).
Prosíme Vás, abyste se seznámili na našich stránkách také s Obchodními podmínkami pro poskytování služeb BOZP a PO.
BEZPEČÁCI.CZ (BOZP a PO, projekt skupiny RAMAGO.NET)
Poštovní adresa: Bořivojova 878/35, Praha 3, CZ-13000
+420-776.322.626, +420-776.726.246, zakaznik@ramago.net, www.bezpecaci.cz
RAMAGO.NET LTD, 6 Bexley Square, Salford, Manchester, UK, Company No. 07785435 ⚫ RAMAGO.NET Ltd., organizační složka, Bořivojova 878/35, Praha 3, IČ: 24181919

BEZPEČÁCI.CZ | CENÍK JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB A PRODUKTŮ
Všechny ceny jsou platné od 1.6.2016 a jsou uvedeny bez DPH
Služba nebo produkt

Jednotka

Základ

Jednotek
v Základu

Cena jedn.
nad Základ

1 700 Kč

20

1 700 Kč

20

250 Kč

0

85 Kč
15 Kč
85 Kč
3 Kč
2 Kč

1 700 Kč

4

2 200 Kč
5 950 Kč
4 450 Kč

4
4
4

300 Kč
160 Kč
300 Kč
400 Kč
100 Kč

2 670 Kč

3

250 Kč
50 Kč
100 Kč
20 Kč
890 Kč

750 Kč

0

600 Kč

2

REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
Revize elektrického spotřebiče s pohyblivým přívodem
Revize prodlužovacího přívodu nebo rozbočky (při celkové revizi)
Revize prodlužovacího přívodu nebo rozbočky (při částečné revizi)
Snížené dopravné mimo Prahu (revize v termínu dle BEZPEČÁKŮ.CZ)
Tištěná revizní zpráva (elektronická v PDF je zdarma)

☑
☑
[ks] ☒
[km] ☐
[stránka] ☒
[ks]
[ks]

PREZENČNÍ ŠKOLENÍ (S LEKTOREM)
Školení BOZP+PO nebo Školení řidičů „referentů“
Školení řidičů „referentů“ ke školení BOZP+PO (příplatek)
Základní školení první pomoci – max. 14 osob ve skupině
Zážitkové školení první pomoci – max. 14 osob ve skupině
Zážitkové školení první pomoci jako příplatek ke komplexní službě

☑
☒
[osoba] ☑
[osoba] ☒
[osoba] ☒
[osoba]
[osoba]

DISTANČNÍ ŠKOLENÍ (PŘES INTERNET)
Školení BOZP+PO včetně školení řidičů „referentů“
Individuální školení zákazníka absolvované přes eŠkolu RAMAGO.NET
Zřízení přístupu k eškole (jednorázová úhrada)
Tištěné osvědčení o absolvování (elektronické v PDF je zdarma)
Zpracování individuálního školení zákazníka do eŠkoly RAMAGO.NET

☑
☑
[heslo] ☑
[ks] ☒
[započ. hodina] ☒
[osoba]
[osoba]

DALŠÍ DOKUMENTY BOZP A PO
Kategorizace prací
Identifikace rizik (mimo zdravotnictví)
Identifikace rizik (zdravotnictví)
Vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP
Začlenění činností do kategorií dle požárního nebezpečí

☑
☑
[místo] ☑
[pozice] ☑
[místo] ☑
[pozice]

[místo]

335 Kč
1 580 Kč
3 700 Kč
300 Kč
600 Kč

AUDITY (PROVĚRKY BOZP A PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY)
Výchozí (první) audit pro jedno místo plnění
Pravidelný (druhý a další) audit pro jedno místo plnění

[zaměstnanec] ☑
[zaměstnanec]

☑

4 125 Kč
3 500 Kč

0
0

150 Kč
150 Kč

4
5
5
7
20
4
3

250 Kč
210 Kč
210 Kč
150 Kč
54 Kč
860 Kč
1 050 Kč
350 Kč

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ A HASICÍ PŘÍSTROJE
Značka Everglow zelená 30x15cm hliníková (150 mcd/m2)
Značka Everglow zelená 30x15cm samolepicí fólie (150 mcd/m2)
Značka Everglow červená 15x15cm hliníková (150 mcd/m2)
Značka Everglow červená 15x15cm samolepicí fólie (150 mcd/m2)
Podlahové kolečko Everglow 5cm samolepicí k označení schodů
Hasicí přístroj Neuruppin PG6 Euro (6kg, manometr, 34A, 183B, C)
Hasicí přístroj Neuruppin PG6 E-M (6kg, manometr, 34A, 183B, C)
Zajištění kontroly HP se zápůjčkou (také uživatelé dosavadní služby MINI)

☑
☑
[ks] ☑
[ks] ☑
[ks] ☑
[ks] ☑
[ks] ☐
[ks] ☑
[ks]
[ks]

1 000 Kč
1 050 Kč
1 050 Kč
1 050 Kč
1 080 Kč
3 440 Kč
3 150 Kč

OSTATNÍ ZBOŽÍ
Žlutá kniha (kombinovaná Kniha úrazů, Požární kniha a Deník kontrol BOZP)

[ks]

☑

82 Kč

SPOLEČNÉ PŘÍPLATKY KE SLUŽBÁM A PRODUKTŮM
Činnost mimo pracovní dobu (revize spotřebičů 18-8, ostatní služby 17-10)
Činnost o víkendu, ve svátek
Denní sazba mimo Prahu (variabilní, avšak maximální částka)
Dopravné mimo Prahu
Parkovné
Prostoj BEZPEČÁKŮ.CZ vinou zákazníka
Sazba pro neuvedené činnosti (klienti s pravidelnou měsíční úhradou)
Sazba pro neuvedené činnosti
Tištěná faktura poštou (elektronická v PDF je zdarma)
Upomínka pozdní úhrady
Expresní provedení služby (jednorázový příplatek za každou takovou službu)

☒
☒
[den] ☐
[čtvrthodina] ☐
☐
[započ. hodina] ☒
[započ. hodina] ☒
[započ. hodina] ☒
[ks] ☒
[ks] ☒
☒

600 Kč
1 200 Kč
1 790 Kč
190 Kč

[den]
[den]

Ve skutečné výši
500 Kč
500 Kč
890 Kč
20 Kč
450 Kč
+ 50%

Začátkem cesty pro výpočet dopravného je kancelář RAMAGO.NET. Není-li znám skutečný čas cesty, použije se odhad portálu mapy.cz

☑ je součástí Komplexní služby ☒ není součástí Komplexní služby ☐ obvykle se sjednává jako rozšíření Pravidelné měsíční úhrady
BEZPEČÁCI.CZ (BOZP a PO, projekt skupiny RAMAGO.NET)
Poštovní adresa: Bořivojova 878/35, Praha 3, CZ-13000
+420-776.322.626, +420-776.726.246, zakaznik@ramago.net, www.bezpecaci.cz
RAMAGO.NET LTD, 6 Bexley Square, Salford, Manchester, UK, Company No. 07785435 ⚫ RAMAGO.NET Ltd., organizační složka, Bořivojova 878/35, Praha 3, IČ: 24181919

