Cenik splošnih storitev

Osnovne storitve

Cena v EUR

količina

Sistemski tehnik - ura

28,69 €

1/ura

Sistemski inženir - ura

40,98 €

1/ura

Strokovnjak/svetovalec - ura

53,28 €

1/ura

Enostavno programiranje

45,08 €

1/ura

Zahtevnejše programiranje, spletno oblikovanje

61,48 €

1/ura

Vodenje projektov

75,41 €

1/ura

Programerske storitve

Cenik odzivnega časa
Strošek mesečne razpoložljivosti strokovnjakov glede na odzivni čas za pogodbene stranke se
izračuna na podlagi osnovne cene delovne ure in faktorjev v tabeli (cena delovne ure x faktor).
Faktorji v tabeli upoštevajo stroške rezervacije resursov v rednem in izven delovnega časa.
Odzivni čas
24 ur
8 ur
4 ur
2 uri
1 ura

med delovniki 08:0016:00
brezplačno
0,42
0,83
1,67
3,33

med delovniki 06:0008:00 in 16:00-22:00
0,25
0,67
1,33
2,67
5,33

24/7 - med delovniki 22:00-06:00,
vikend, praznik
2,5
4,17
8,33
16,67
33,33

Storitve se obračunavajo po dejansko opravljenih urah. Obračunavanje je beleženo v 15 minutnih
intervalih. Cene veljajo za dela opravljena med delovnim časom od ponedeljka do petka med 08:00 in
16:00 uro.
Za dela opravljena izven delovnega časa, od ponedeljka do petka med 06:00 in 08:00, ter od
ponedeljka do petka med 16:00 in 22:00 uro, se obračuna 25% dodatek na redni cenik. Za dela
opravljena od ponedeljka do petka med 22:00 in 06:00 uro in za dela opravljena med vikendi in
prazniki se obračuna 50% dodatek na redni cenik.
Za izgubo podatkov, ki so posledica virusa, okvare trdega diska ali nepravilne uporabe računalniškega
sistema s strani stranke ne odgovarjamo.
Za nujna dela, ki zahtevajo razporeditev resursov (pričetek del naslednji delovni dan) se zaračuna
dodatek v višini 50%, za zelo nujna dela (pričetek del nemudoma/tekom istega delovnega dne) pa
100%.

Svetovanje po telefonu ali elektronski pošti, se obračuna z dejanskim obsegom, s tem da se vsak
klic/odgovor zaračuna najmanj 1 uro. Če je več zaporednih klicev na isto temo, se upošteva bruto čas
od prvega do zadnjega klica.
V primeru dela na lokaciji stranke/naročnika, se prevoz obračuna po ceni 0,37 EUR na kilometer v
vsako smer vožnje. Kilometrina se ne obračuna za razdaljo do 5km v eno smer vožnje.
DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.
Cene so veljavne od 18.3.2020, spremenijo se lahko brez predhodnega obvestila.

Hvala za razumevanje.
Bajtica, Anže Šuštaršič s.p.

