
 

BANKOVÉ SPOJENIE: Štátna pokladnica Bratislava IČO: 

17331927  

č. účtu: 7000065105/8180  

PRESNÁ ADRESA Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej 

OBJEDNÁVATEĽA obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave,  
Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 B r a t i s I a v a  

Číslo: 16/AP/2012 V Bratislave dňa 16. 03. 2012 Vybavuje: Ing. Michoň  
DODÁ V ATEĽ : Labeko, s.r.o., elektroanalytické laboratória  

Krajinská cesta 2929  
929 01 Piešťany  

Vec: O b j e d n á v k a  

Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 03. Ol. 2012 objednávame u Vás skúšky vzorky:  

CRAZERASERS Puzzle Crazerasers 899770310  

Číslo vzorky: 017/0MTKl077/004/01i2012  

Protokol o skúške žiadame vystaviť v troch vyhotoveniach, v prípade ak sa vykonanými skúškami 
potvrdia vlastnosti vzorky nevyhovujúce predpisu žiadame protokol v piatich vyhotoveniach / 
originály l, súčasťou protokolu musia byt' fotografie:  

_ výrobok v spotrebiteľskom balení;  
_ záber na identifikačné údaje a značenie (výrobca, dovozca, upozornenia, piktogram, CE  

značka apod.)  
_ samotný výrobok bez obalu;  

V prípade, že výrobok nevyhovie skúšaným požiadavkám a potvrdí sa jej nebezpečnosť, 
požadujeme zaslanie protokolu o skúškach a fotografií vzoriek aj v elektronickej podobe. 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, 
kontaktná osoba: Ing. Michoň e-mail: jindro.michon0;.soi.sk ,tel. č. 02/58 27 21 12., následne Vám 
budú postúpené identifikačné údaje o kontrolovanej osobe,  

ktoré musia tvoril' neoddeliteľnú súčasť "Protokolu o skúškach".  
Termín dodávky: do 10 dní od dodania vzoriek ,Faktúru za vykonané služby zašlite  

na adresu objednávateľa:  
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave,  

Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27  

~  

Telefón 
02/58272112  

Fax 
53414996 
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