GEOLAB, s.r.o.
Laboratórium analýzy vôd a zemín
Popradská 90, 040 11Košice,055/699 8410-11

Objednávkový formulár
Dátum prijatia objednávky:
Objednávateľ:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Tel. kontakt:

Informácie o vzorke:
Miesto odberu:
Počet prevzatých vzorkovníc:
Informácia o vybranej metóde skúšky a o skúškach
vykonaných subdodávateľsky*:

Dodávateľ prác a služieb:
Geolab, s.r.o.
Laboratórium analýzy vôd a zemín
Popradská 90, Košice 040 11
IČO: 36 601 454
Bankové spojenie: 262 7717 979/1100
IBAN:SK 33 1100 0000 0026 2771 7979
Meno vybavujúceho:
Tel. kontakt:
Mobil: 0915 853 099, 055 699 84 10
Evidenčné číslo vzorky/
Variabilný symbol:
Subdodávka na službu:

Špecifikácia objednávky *:

Vybrané ukazovatele:

Kalkulácia:

Rozbor pitnej vody v zmysle Vyhl. MZ SR č.247/2017 Z.z.v rozsahu Minimálna analýza
Rozbor pitnej vody v zmysle Vyhl. MZ SR č.247/2017 Z.z.v rozsahu Úplná analýza
Akreditovaný odber vzorky
Základný fyzikálno- chemický rozbor pre hydrogeológiu
s hodnotením agresivity na železo, betón
Základný fyzikálno- chemický rozbor pre hydrogeológiu
s hodnotením agresivity na železo, betón- skrátený
Účasť objednávateľa na skúške
Vybrané ukazovatele/ služba podľa „Ponukového listu“

*Správnu možnosť označiť krížikom

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s realizovaním skutočne vykonaných prác a služieb uvedených
v špecifikácii objednávky, resp. v „Zápisnici o odbere vzorky vody, resp. v „Protokole o odbere vzorky“, že bol oboznámený
s cenami aktuálne platnými pre kalendárny rok .
Ak je objednávateľ právnická osoba, zaväzuje sa uhradiť v plnej výške preukázané skutočne vynaložené náklady na základe
faktúry v lehote splatnosti.
V prípade objednávateľa/ fyzická osoba, musí byť platba za zrealizovanú službu uhradená na základe variabilného symbolu
vopred, pred prevzatím „Protokolu o skúške“.
Cena za realizáciu prác a dopravy bude účtovaná v súlade s aktuálne platným cenníkom pre daný kalendárny rok.
V prípade, že zákazník požaduje prítomnosť pri výkone skúšky, resp. skúšky realizovanej subdodávateľsky, dodávateľ podľa
špecifikácie a náročnosti danej skúšky navrhne platbu ( „Záznam z rokovania so zákazníkom“).
Dodávateľ sa zaväzuje k nestrannosti a dôvernosti informácii, a to aj v prípade subdodávateľskej služby. Údaje
o objednávateľovi sú dôverné, s výnimkou informácii, ktoré sú verejne prístupné, resp. vyplývajú z oprávneného záujmu
dodávateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov, ako aj inými príslušnými právnymi predpismi.
Dodávateľ uchováva informácie o objednávateľovi (Dokumentácia k zákazke) v súlade s jeho Archívnym a registratúrnym
poriadkom po dobu 10 rokov.

......................................................
podpis zamestnanca Geolab, s.r.o.
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......................................................
podpis objednávateľa
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