
   

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

Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27  

BANKOVÉ SPOJENIE: Štátna pokladnica Bratislava Č. účtu: 7000065105/8180 IČO: 
17331927  

Číslo: 35/AP/2012                                                                  V Bratislave dňa 21. 05. 2012 
Vybavuje: Ing. Michoň  

DODÁ V A TEĽ: Výskumný ústav Papiera a celulózy a.s.  
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava  

Vec: O b j  e d  n á v k a  

 

Na základe Vašej cenovej ponuky číslo 03SLMP/W/2012 zo dňa 17.05.2012 objednávame 
u Vás skúšky vzorky:   
1. Kancelárska stolička LOFT, čierna číslo vzorky: 069/0MTKl083/007/05/2012 
Predpokladaná cena za predmet zákazky: 495,50 € bez DPH.   
Protokol o skúškach žiadame vyhotoviť v piatich origináloch v prípade, že vzorka nevyhovuje 
predpisom a v troch origináloch ak vzorka vyhovuje predpisom. Na e-mail:  
Eva.ticha@soi.sk   zaslať protokol v elektronickej podobe vo formáte PDF.   
V protokole uviesť podrobný opis výrobku, v protokoloch žiadame vzorku zdokumentovať 
fotografiou:  

záber na spotrebiteľské balenie výrobku, 
záber na údaje identifikujúce vzorku,  
záber - celkový pohľad na odbalený výrobok a na ňom značené údaje, 
záber detailný na identifikačné údaje výrobku napr. štítkové a pod,  
v prípade možnosti detailný záber na riziko na rizikovú časť.   

Rovnaké foto-zábery u odskúšanej vzorky, žiadame zaslať aj na e-mail: eva.ticha@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. 02/582721 
55.   
Následne Vám budú postúpené identifikačné údaje o kontrolovanej osobe, ktoré musia tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť "Protokolu o skúškach". Termín dodávky: do 14 dní od dodania vzoriek 
,Faktúru za vykonané služby zašlite na adresu objednávateľa:   
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 17331927  

 


