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Dodávatel':

OoouaLaB s.r.o

Zápis v obchodnom registri

okľesného súdu Bľatislava I

Odd.: Sro

VloŽka č.; 101847/B

Na piesku 6

821 05 BRATISLAVA
Slovenská ľepublika

Tęl: +42l-2- 43 42 53 55

Fax: +421-2- 43 29 52 02

e-mai I : info@aqualab.sk

lČo:
lČ opH:

Úeet:

Číslo účtu:

Kód banky:

IBAN:

SWIFT CODE
Zmluva /

objednávkač.:

LoZoRNo spol. s ľ. o

Športové nam.657lŻ4

900 55 Lozorno

ĺČo: ąągszląz
DIČ: 2022849774 ĺČ opH: sK202284977 4

objednávatel':

Faktúľa - číslo: 087 /22

Konštantný symbol : 0308

obj. č. 8012020 zo đř:'a'

8.I2.Ż021

Dodacie a platobné podmienky:

Deň dodania: 25.4.2022

Dęň odoslania faktúry: Ż5.4.Ż02Ż

Deň vyhot. faktúry: 25'4'20Ż2

Lehota splatnosti fakt.: 9. l"náj 20Ż2

Forma úhrady prevodným príkazom

V súlade so objednávkou č. 8012020 zo dřru8.I2.202l Vám faktúrujeme odbeľ aanalýzu
jednej vzoľky pitnej vody v ľozsahu minimálneho rozboru a jednej vzorky pitnej vody
v rozsahu úplného rozboru, vrátane rádiologických parametľov (152,00€ + 808,00€ + 136'00€bez DPH)

Faktuľovaná suma bez DPH
DPHZO %

Celková fakturovaná suma

1 096'00 €
219.20 €

@ Ćt):
DĆ:

,18 m4 243

0Pečiatka a

20241

łľ.ĺ

Počet

l 315'20 €



Zákazník

Evidenčné číslo vzorky

Spósob odberu

Miesto odberu

označenie vzorky

Čas odberu

Dňa

Miesto odberu

Spósob konzervácie

ostatní prĺtomní

Vzorku odobral

Objem / druh vzorkY

Typ vzorky

odberné zariadenie

Laboratorium

Dátum

Požadované stanovenia

Prietok y čase odberu

Poveternostná situ ácia

Účet odberu

Skúšku na mieste vykonal

VoI'ný chlőr mg/I A

Teplota ocA
Reakcia pH A

Parameter / rozmer / skúška

Vypracoval: lng. Peter Knder

25.4.2022

Kontrol ov a l : l ng. M i rosl av Lopa šov ský

manažér kvaliý

AquaLaB tffłŕ'Éi,{':"
ESNAS

Reg. No. 65415-214

ĺl

VeĘný vodovod v obci Lozomo

Špoĺtové lČo:LOZORNO, spo/. s r o., nam. 657/24, 900 55 Lozomo, 44852 1 42

23322 / P
Strana/početstrán 1/1Protokol evid. číslo 10922

PRoToKoL o oDBERE Á IRA^/SPoRTE vzoRlEK

manuálne

úrad, Hlavná 1, 900 55 Lozomo, kohut v umyvámiobecný

Pitná voda z veĘného vodovodu v obci Lozomo

8:20

11.4.2022

lng' Lopašovský

1,5l/pitnávoda

bodová

podľa legislatÍvy ovplyvnenia hliníkom)MinimáIna analýza (bez povrchovou vodou, bez úpravy
- m3/h

oblačno, t = 4'C
Program odberu vzoriek na rok 2022

SIN EN /SO 5667-3, tma, chlad

Skúšky vykonané na mieste'pri odhere vzoriek

AquaLaB s. r. o., Na piesku 6, 821 05 Bratislava

11.4.2022

Záznam o odovzdanĺ a prevzatí vzoriek do laboratória

lng. Lopašovský

0,06

10,9

7,22

vz. č.23322/P

éPP
podľa

07),
STN EN

všetky
/so

uvedené
7393-2,

vzoĺky
04),meranie
odovzdané /

UPozoRNENtE Výstedky sú ptatné len pre uvedenú vzorku ! Kopĺrovať alebo inak reprodukovať len časti záznamu nie je dovolené !

Práce je możné reklamovať do 10 dnĺ od doručenia protokolu'

Formulár35 Ver. 1 12/2018



Vypracoval: lng. Peter Kinder

25.4.2022

Použité metódy, vysvetlivky, poznámky: meranie koncentrácie voľného chlóru podľa sI/V EN lso 7393-2, (SPP 14),meranie
teploty podľa STN 757375 (ŠPP 05) meranie hodnoty pH podľa STN /so ío 5B (ŠPP 07), všetky uvedené vzolky odovzdané /
prevz até v neporušenom stave, skúška A _ akreditovan á, N _ neakreditovaná

Sktišku na mieste vykonal

Vol'ný chlor mgll A

Teplota ocA
Reakcia pH A

Parameter / rozmer / skúška

Skúšky vykonané na mieste - pri odbere vzoriek

Laboratórium

Dátum

Záznam o odovzdanÍ a prevzatí vzoriek do laboratória

Požadované stanovenia

Prietok v čase odberu

Poveternostná situ ácia

Účet odberu

Spósob konzeruácie

ostatní prítomní

Vzorku odobral

Objem / druh vzorky

Typ vzorky

odberné zariadenie

Spósob odberu

Miesto odberu

označenie vzorky

Cas odberu

Dňa

Miesto odberu

Zákazník

Evideněné číslo vzorky

Protokol evid. číslo 11022 Strana/početstrán 1/1

PRoToKoL o oDBERE Á IRÁ'vsPoRTE vzoRlEK

AquaLaB AquaLaB s. r. o.
Na piesku 6
821 05 Bratislava

E sr{AS
Reg. No. 65415-214

lng. Lopašovský

0,03

8,3

7,25

vz' ě.23422/P

AquaLaB s. r. o., Na piesku 6, 821 05 Bratislava

11.4.2022

lJptná analýza podľa tegislatÍvy (bez ovplyvnenia povrchovou vodou, bez upravy hliníkom)

- m3/h

oblačno, ŕ = 3'C
Program odberu vzoriek na rok 2022

SIN EN ISO 5667-3, tma, chlad

Ing. Lopašovský

1,5l/pitnávoda

bodová

manuálne

vodojem Lozomo, vzolkovací kohut na v,ýtlačnom potrubí

Pitná voda z veĄného vodovodu v obci Lozomo

8:50

11.4.2022

VeĘný vodovod v obci Lozomo

LozoRNo, spo/. s r. o., Špołtové nám. 657/24, 9oo 55 Lozomo, tČo: 44852142

23422 / P

Kontrol ova l : l ng. M i rosl av Lop a šov ský

manaŽér kvaliý

Schválil: lng. Peter Kinder
vedúci laboratória

ffi .É.ĺ'guaĺ-aB *,.o
tia ĺ:łśi.r" s, szl \ŕJ tsÍub*

-1*

UPozoRNENlE Výsledky sú platné len pre uvedenú uzorku ! Kopĺrovať alebo inak reprodukovať len časti záznamu nie je dovolené !
Práce je možné reklamovať do 10 dnĺ od doručenia protokolu'
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