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OBJEDNÁVKA SKÚŠOK
Rosemarie Kalivodová
D:20210203133509+01'00'
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OBJEDNÁVKA 
Bankové spojenie:                   banka: VÚB, a. s., pobočka Bratislava -Ružinov
                           číslo účtu: 1670563157/0200
 
 Predmet objednávky:
Požadované skúšky 
(uvedie sa požadovaná skúšaná vlastnosť, skušobná metóda, príp. odkaz na cenovú ponuku):
Cena predmetu objednávky:
Termín plnenia predmetu objednávky:
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Vykonávateľ:         Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 967/3, 821 04 Bratislava 
Skúšobné laboratórium
 
IČO:  31821987;         IČ DPH: SK2021691881;         Registrácia: OÚ Bratislava I., OVVS-674/55/2002-NO 
Štatutárny orgán:            prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka
 
 
 
Podmienky plnenia predmetu objednávky:
Skúšobné vzorky odoberie a do SP doručí objednávateľ, v prípade dohovoru ich môže odobrať pracovník skúšobného pracoviska TSÚS. 
Skúšobné vzorky budú po skúške zlikvidované skúšobným pracoviskom TSÚS. Ak má objednávateľ záujem prevziať si odskúšané vzorky po skúške, uvedie v predmete objednávky spôsob prevzatia a termín. Skúšobné vzorky budú do uvedeného termínu skladované v priestoroch skúšobného pracoviska (SP). 
Požiadavku na osobnú účasť pri skúškach objednávateľ prerokuje a dohodne s vedúcim SP.
Výsledky skúšok budú spracované vo forme štandardného protokolu o skúške v slovenskom jazyku. Objednávateľovi budú doručené 2 výtlačky protokolu. Požiadavky na iný formát protokolu, protokol v inom jazyku, prípadne iný počet výtlačkov protokolu uvedie objednávateľ v predmete objednávky.  
Skúšobné pracovisko nie je oprávnené poskytovať názory a interpretácie k zisteným výsledkom skúšok, môže však sprostredkovať ich poskytnutie u iných odborných útvarov TSÚS, ktoré sa objednávateľovi poskytnú formou samostatnej technickej správy.
Na úhradu nákladov spojených s plnením predmetu objednávky môže vykonávateľ požadovať od objednávateľa finančný preddavok. Po splnení predmetu objednávky vykonávateľ vystaví faktúru. Vo faktúre sa vysporiada poskytnutý preddavok. Vykonávateľ odovzdá predmet objednávky až po uhradení ceny predmetu objednávky, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry, zaplatí objednávateľ vykonávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade, že z iných príčin, než sú uvedené v týchto podmienkach, nedodrží vykonávateľ termín plnenia, má objednávateľ právo na zľavu z ceny vo výške 0,3 % za každý začatý kalendárny týždeň omeškania až do dňa odovzdania alebo odoslania plnenia objednávateľovi.
Prevzatie a odovzdanie predmetu objednávky sa bude na základe vzájomnej dohody realizovať odoslaním protokolu o skúške poštou  alebo sa uskutoční na základe výzvy vykonávateľa písomným preberacím protokolom podpísaným za objednávateľa splnomocnenou osobou.
Objednávateľ je povinný poskytnúť vykonávateľovi potrebnú súčinnosť na riadne a včasné splnenie predmetu objednávky a to najmä: predložiť vykonávateľovi vzorky výrobku potrebné na vykonanie predmetu objednávky, predložiť vykonávateľovi, ak to charakter výrobku vyžaduje, opis prípadne výkresy výrobku, pokyny na zabudovanie, resp. aplikáciu výrobku do stavby a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri aplikácii výrobku a poskytnúť vykonávateľovi súčinnosť pri doprave vzoriek do skúšobného laboratória a ich odvoze po vykonaní skúšky/skúšok.
Vykonávateľ môže objednávku zrušiť, ak objednávateľ nezaplatí preddavkovú faktúru alebo je najmenej dva mesiace nečinný a bez jeho súčinnosti nemožno v konaní pokračovať. Ak objednávateľ bezdôvodne odstúpi od objednávky, je povinný zaplatiť vykonávateľovi všetky preukázateľné náklady rozpracovanosti a škody vzniknuté ku dňu doručenia odstúpenia od objednávky. Obe strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu objednávky, o ktorých sa dozvedeli pri plnení svojich povinností v súvislosti s touto objednávkou, napr. obchodné tajomstvo, know-how, technické riešenia a dokumentáciu. Informácie, ktoré obe strany získali v súvislosti s plnením tejto zmluvy, nesmú byť sprístupnené tretím osobám, ani využité na iný účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
Táto objednávka nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma stranami. Objednávka je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom jedno vyhotovenie dostane objednávateľ a jedno dostane vykonávateľ. 
Objednávateľ:  
 
.........................................................................................
(podpis) 
Preskúmanie objednávky: (vyplní laboratórium)  
Poznámka:  
Dátum: ............................................  
..................................................................
 
Zástupca vykonávateľa podrobne prerokoval požiadavky objednávateľa, obe strany ich chápu rovnako a laboratórium je schopné tieto požiadavky splniť.  
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