Název formuláře:

Pokyny pro externí zadavatele
Název laboratoře:

Kalibrační centrum ÚHKT při Národní referenční laboratoři pro DNA
diagnostiku

Identifikace: F_08_NRL_01
Platné od: 1.7.2013 Verze: A2

Cena kalibračního měření platná od 1. 7. 2013:
jednokanálové pipety s pevným objemem
jednokanálové pipety s nastavitelným objemem
(platí pro zakázky do 10 ks pipet v jedné dodávce)
jednokanálové pipety s nastavitelným objemem
(platí pro zakázky 10 a více ks pipet v jedné dodávce)

850,- Kč bez DPH
1 050,- Kč bez DPH
950,- Kč bez DPH

Předání pipet ke kalibraci

Pipety ke kalibraci je nutné předávat řádně očištěné, dekontaminované, po servisní prohlídce s
kompletně vyplněným „Protokolem o převzetí zkušební položky (08_LP_12_01 priloha 01 Příručka pro
přípravu zkušební položky SOP 08 Příloha 01 žádanka). Na protokolu je nutné uvést jméno zodpovědné
osoby, podpis, číslo oddělení a telefonní linku. Pipety je nutné charakterizovat výrobním číslem,
výrobcem a typem pipety. Dále je nutné uvést typ používaných špiček, potvrdit provedení
dekontaminace a vybrat, zda byl servis proveden interně, nebo externě.
Spolu s pipetami je nutné dodat špičky, se kterými je pipeta v běžném provozu laboratoře
používána. U nastavitelných jednokanálových pipet je třeba dodat 31 špiček, u nenastavitelných pak 11
špiček pro každou pipetu.
Příjem zakázek probíhá v NRL pro DNA diagnostiku, budova C, vždy v pondělí od 9 do 12
hodin. Vyzvednutí zakázek probíhá ve stejných hodinách tamtéž 14 dní od převzetí položky (po dohodě
je možné tuto dobu zkrátit).
Předání zakázek je možno domluvit s kontaktními osobami i v jiných termínech.
Kontaktní osoby:

Hana Vondráčková
Ing. Milena Vraná
RNDr. Marie Dobrovolná
Mgr. Renata Macnerová

tel.: 221977307
tel.: 221977484
tel.: 221977484
tel.: 221977307

e-mail: hana.vondrackova@uhkt.cz
e-mail: milena.vrana@uhkt.cz
e-mail: marie.dobrovolna@uhkt.cz
e-mail: renata.macnerova@uhkt.cz

Údaje potřebné ke kalibraci a fakturaci pipet jsou dostupné na:
http://www.uhkt.cz/zdravotnik/narodni-referencni-laboratore/kalibracni-centrum/

Způsob odběru po kalibraci:

Osobní odběr

Zaslat

Objednavatel žádá o vyjádření, zda kalibrovaná pipeta odpovídá požadavkům stanoveným normou ČSN
EN 8655:

Ano

Ne

Objednavatel:
Adresa:
Fakturační data: IČO
DIČ
Číslo účtu, kód banky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Datum:
Podpis:
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