
 

PRESNÁ ADRESA ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT SLOVENSKEJ OBCHODNEJ  
OBJEDNÁVATEĽA: INŠPEKCIE so sídlom v Bratislave,  

Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27  

Vec: O b j e d n á v k a  
Na základe Vašej ponuky číslo zo dňa 01.2011 objednávame u Vás skúšky vzorky:  
Predlžovací prívod SOLID PP81 Č. v.: 007/0MTKJ060/002/06/2011  

Vzorka, na ktorej neboli zistené závady brániace bezpečnej prevádzke spotrebiča alebo 
odporujúce požiadavkám uvedených noriem, zasielajte 3 ks protokolov o skúškach. Vyhotovte 
minimálne 3 fotografie skúšanej vzorky nasledovne:  

o záber na spotrebiteľské balenie výrobku - a to na údaje identifikujúce vzorku,  
o záber - celkový pohľad na odbalený výrobok a na ňom značené údaje,  
o záber na menovite identifikačné údaje výrobku napr. štítkové a pod.,  
o ďalšie zábery na zistenú nedostatky, ak je to na pohľad viditeľné s ich 

konkrétnym popisom.  

BANKOVÉ SPOJENIE: Štátna pokladnica Bratislava  
IČO: 17331927  

Č. účtu: 7000065105/8180  

Číslo: 06/AP/2011 V Bratislave dňa 16. 03. 2011 Vybavuje: Ing. Michoň  
DODÁVATEĽ: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.  

Skúšobňa technickej akustiky a spotrebného tovaru 
AO SKTC 104, NO č.1299  
Krajinská cesta 2929/9  
92124  

Mimo protokolu uveďte: Vyhodnotenie rizika vyplývajúceho zo zariadenia pre 
spotrebiteľa na základe vykonaných skúšok.  
Vzorka, ktorá nevyhovela bezpečnej a spoľahlivej prevádzke podľa platných noriem na území 
Slovenskej republiky, zasielajte 5 ks protokolov o skúškach a skenovaný protokol buď na CD 
alebo na e-mail pavol.sulek@soi.sk.  

Faktúry žiadame vystaviť každú samostatne s rozpisom vykonaných prác, číslom vzorky a s 
uvedením doby splatnosti faktúry 21 dní od ich doručenia. Prílohu faktúry tvorí nami vystavená 
objednávka. Po ukončení skúšok žiadame vzorku vrátiť bez ohľadu na stupeň jej 
znehodnotenia, resp. potvrdenie o úplnej deštrukcii.  

Zároveň Vás žiadame po vykonaní skúšok o ich výsledku informovať ÚI SOI, a to 
prostredníctvom e-mailu jindro.michon@soi.sk  kontaktná osoba Ing. Michoň tel. Č. 02/582 72 
155. Následne Vám budú postúpené identifikačné údaje o kontrolovanej osobe, ktoré musia 
tvoriť neoddeliteľnú súčasť Protokolu o skúškach.  
Termín dodávky: do 10 dni od dodania vzoriek ,Faktúru za vykonané služby zašlite na adresu 
objednávatel'a: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, 
Prievozská 32, 82799 Bratislava 27  

 

Telefón 
02/58272112  

Fax 
53414996  

Bankové spojenie- Štátna pokladnica 
Č. účtu: 7000065105/8180  

IČO 1733 1927  

 


