İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
MEHMET GÖZE(ASİ) YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN MEKANİĞİ
LABORATUVARI
NUMUNE KABUL VE DENEY TALEP FORMU
(SÖZLEŞME KISMI)

Genel Anlaşma Şartları:
1. Numune tarafımızca alınmadığından deney şartlarına uygun şekilde numune alma ve numunenin laboratuvarımıza kabulüne kadar
geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması, muhafazası işlemlerinin sorumluluğu müşteriye aittir. Numune alma ve taşıma
işlemleri için; www.ktimo.org web sayfamızda yayınlanan; Numune Alma ve Saklama Koşulları Listesindeki (LS.07) şartlar
sağlanmalıdır. Bu şartlara uygun gelmeyen numuneler laboratuvara şartlı kabul edilir.
2. Talep edilen deney ile ilgili gereken numune miktarı www.ktimo.org web sayfamızda yayınlanan; Numune Alma ve Saklama
Koşulları Listesindeki (LS.07) şartlar sağlanmalıdır. Bu şartlara uygun gelmeyen numuneler laboratuvara şartlı kabul edilir
3. Deney talebi müşteri tarafından gönderilen bir aracı ile yapıldığında, deney talep formunu imzalayan müşteri temsilcisinin verdiği
bilgilere göre analiz gerçekleştirilip raporlanır. Bu durumlarda müşteri bu anlaşmada yazan şartları kabul etmiş olur.
4. Deney fiyatları www.ktimo.org web sayfamızda yayınlanan; Hizmet Listesi’nde yayınlanır. Bu sözleşmenin imzalanmasının
ardından müşteri fiyatları kabul etmiş olur.
5. İtiraz süresi deney tarihinden itibaren Numune Alma ve Saklama Koşulları Listesinde (LS.07) belirtilen “Laboratuvar Saklama
Süresi” kadardır. İşlemleri tamamlandıktan sonra bu süre içerisinde alınmayan numuneler bertaraf edilir. Gerektiğinde, bertaraf için
yapılacak olan işlem masrafları müşteri tarafından karşılanır.
6. Talep edilen deneylerin raporlama ve tamamlanma süresi azami 30 gündür. Analiz süresinin tespiti için laboratuvar ile temasa
geçilmesi gerekmektedir.
7. Müşteri, talep esnasında laboratuvara asıl numune(ler) ile birlikte şahit numune(ler) göndermediği takdirde deney sonuçlarına itiraz
etmeyeceğini ve deney tekrarı talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
8. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra talep edilecek ve uygun bulunan sözleşme değişiklikleri için bu formun EK
TALEPLER bölümü doldurulur.
9. Rapor orijinal olarak 2 nüsha hazırlanır, 1 nüshası Müşteriye verilir, 1 nüshası da laboratuvarımızca arşivlenir.
10. Deney raporlarında,akredite edilen laboratuvar faaliyetleri ile akredite edilmemiş faaliyetler açıkça belirtilir.
11. Sonuçlar laboratuvarımız tarafından deneyi talep eden firma yetkilisine elden teslim edilir. Teslim işleminden önce deney ücreti
ödenir. Laboratuvarımızda sonuçların kargo yolu ile gönderilmesi talep edilirse kargo ücreti ve bilgilerin gizliliğinin korunması
tarafımıza ait değildir.
12. Deney sonuçları üzerinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda; sonuçların doğrulanması maksadıyla laboratuvarda muhafaza
edilen numune üzerinden analiz tekrarlanır. Anlaşmazlığın devamı durumunda Laboratuvarımızda saklanan numune, masrafları
müşteri tarafından ödenmek koşulu ile her iki tarafın kabul edeceği veya TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite ikinci bir
laboratuvara gönderilir. Anlaşmazlığın devamı durumlarında laboratuvarın yerleşik bulunduğu mahkemeler yetkilidir.
13. Laboratuvar tarafından taşeron laboratuvar kullanılmaz.
14. Bu formun onay kısmını imzalayıp, laboratuvarımıza elden teslim ediniz, veya ktimolaboratuvar@gmail.com e-posta adresine
gönderiniz.
15. Bu forum aynı zamanda müşteri ile karşılıklı sözleşme olarak geçerlidir.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI laboratuvarına teslim ettiğim numunelerin; alınması, muhafaza edilmesi, ambalajlanması ve nakledilmesi
tarafımızdan yapıldığından, bu nedenlerle deney sonuçlarında çıkabilecek olumsuzluklardan İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI laboratuvarının
hiçbir sorumluluğu olmadığını ve numune alma/saklama koşullarının standartlara uygun yapıldığını, verdiğim bilgilerin doğru olduğunu
numuneyi teslim eden olarak beyan ederim.

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

Ad-Soyad

Ad-Soyad

İmza

İmza

EK TALEPLER ( Sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkabilecek talep veya teklif değişiklikleri için kullanılacaktır.)
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