
OBCHODNÍ  SMLOUVA 

uzavřená dle § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění (dále jen „Smlouva“) 
 

Článek I. 

SMLOUVNÍ STRANY 

Dodavatel:  Labquality Oy Helsinki,  Fínsko 

Výhradní zástupce pro SR a ČR: Peter Kuzmišin –

ManaCon, Jahodová 31, 08001 Prešov, SR 

 IČO: 14320479    DIČ: 1032048314  

IČ DPH:  SK1032048314 

                                            

Zastoupení pro ČR: Miroslav Kuzmišin – ManaCon.cz 

Pod Harfou 943/36, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

        

 

 

 

Objednavatel: ....................……………………………..…………………………….............................………… 

Adresa objednavatele: ……………………………..………………………………..................….................. 

Zastoupen:    .................................................................Tel...................................                 

IČO: .......………...............................DIČ/IČ DPH:  ::.…….…………………………....……….…..……….. 

Kontakt: e-mail: ................................……………………….............…….………..……….....................…..…. 

Adresa pro fakturaci: .........................……………………………..………………………….….…...……… 

............................................................................................................................. ...................................................................... 

............................................................................................................................................................... .................................... 

 

          
Článek II.   

PŘEDMĚT SMLOUVY 

(a) Předmětem smlouvy je dodání kontrolních vzorků a služeb spojených s 

realizací kontrolních cyklů Externího hodnocení kvality Labquality 

EQAS POCT v ČR v roce 2014 za podmínek v této smlouvě dohodnu-

tých a obsažených, podle níž se výhradní zástupce objednané vzorky a 

služby zavazuje dodat prostřednictvím svého zastoupení v ČR a objedna-

vatel odebrat a zaplatit cenu uvedenou v Objednávce.  Počet  a typy kont-

rolních cyklů jsou určeny závaznou objednávkou objednavatele a jsou ne-

dílnou součástí této smlouvy. 

(b) Labquality je akreditovanou i certifikovanou organizací. Je držitelem 

Certifikátu o akreditaci podle mezinárodní normy EN ISO / IEC 

17043 a Certifikátu systému managementu jakosti podle mezinárodní 

normy EN ISO 9001:2008. Labquality je oprávněna vydávat mezinárod-

ně platné Osvědčení pro oblast hodnocení kvality. 

(c) Na základě absolvovaných kontrolních cyklů a podle údajů na objed-

návce vystaví Labquality objednavateli mezinárodně platný Certificate of 

participation/Osvědčení o účasti v anglickém a českém jazyce.  

 

Článek III.  

DODACÍ PODMÍNKY 

(a) Čas dodání: kontrolní cykly budou dodány podle termínů vyznačených 

v Objednávce. 

(b) Místo dodání: kontrolní cykly budou dodávány přímo na adresu ob-

jednavatele. 

(c) Způsob dodání: kontrolní cykly budou dodávány jako poštovní zásilky. 

(d) Strukturu kontrolního cyklu tvoří: kontrolní vzorky, doprovodná do-

kumentace kontrolního cyklu, pokyny pro manipulaci s kontrolními vzor-

ky, termíny, výkaz výsledků, hodnotící závěrečná zpráva (komentář ke 

kontrolnímu cyklu, závěry a doporučení organizátora účastníkovi kontrol-

ního cyklu), statistické vyhodnocení (tabulky, grafy, histogramy apod.), 

souhrnná statistika účastníků. 

 (e) Storno objednávky je možné provést 3 měsíce před dodáním objedna-

ného kontrolního cyklu.  Datum zrušení objednávky začíná běžet prvním 

dnem následujícího měsíce po doručení storna. 

 

 
   
     V Praze dne 
          

               

 

............................................................................. 

 zástupce dodavatele v ČR 
 

 
Článek IV. 

 CENA 

     

    Ceny uvedené v objednávce, jsou konečné a jsou vyjádřeny v Kč.  

    Vyjadřují cenu jednoho kontrolního cyklu bez DPH.  K takto vy-    

    počtené ceně se připočítá DPH dle platného zákona o DPH. Cena  

    je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. Zákona 

    o cenách v platném znění. 

 

Článek V. 

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

Faktura za kontrolní cykly je zaslána po jejich dodání dle 

objednávky. Termín splatnosti faktury je 14 dnů ode dne 

doručení faktury objednavateli. Faktura bude vystavena na 

adresu objednavatele uvedenou v článku I. 

 

Článek VI. 

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

(a) Výhradní zástupce bude dodávat kontrolní vzorky v původním 

balení dodavatele. V zájmu dodržení anonymity, diskrétnosti vý-

sledků a hodnotících zpráv bude objednavatel zasílat naměřené vý-

sledky přímo do Labquality, která mu pošle výsledkovou dokumen-

taci a Osvědčení o účasti na jeho adresu. 

(b) Zjevné vady dodaného kontrolního vzorku je objednavatel povi-

nen neprodleně oznámit e-mailem nebo písemně výhradnímu zá-

stupci v ČR. Uznané reklamace budou řešeny dodáním nových kont-

rolních vzorků nebo stornováním platby za reklamovaný vzorek. 

 

Článek VII.  

PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení splatnosti uvedené  

na faktuře je výhradní zástupce oprávněn požadovat úrok z prodlení 

ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Článek VIII. 

 OSTATNÍ USTANOVENÍ 

Smlouva se uzavírá na rok 2014 ve dvou stejnopisech, z 

nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři. 

Smlouva může být doplněna dodatkem jen po oboustran-

ném souhlasu smluvních stran. Platnost smlouvy začíná 

dnem podpisu a účinnost dnem následujícím po dni podpi-

su smlouvy smluvními stranami. 

 

 

                     V …………………...........……………. dne ……………………......................... 

 

 

 

……………...........................……………...…………………… 

Objednavatel (podpis a razítko) 


