EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY 2022
Objednávka CRP, INR, iFOB, HbA1c
Podle doporučení Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně a rozhodnutí
zdravotních pojišťoven stačí objednat EHK 1x ročně. Certifikát Labquality je platný 1 rok od úspěšné zkoušky.

Kód pracoviště
Titul, jméno a příjmení lékaře
Ulice
Město a PSČ
Mobil
Email
Přihlásit se můžete na kterýkoliv termín. Křížkem označte měsíc, na který zkoušku potřebujete.
Název

Cena bez DPH

CRP

1 690 Kč

INR

1 690 Kč

iFOB

1 890 Kč/ 1.sada
945 Kč/ 2. a 3.sada

HbA1c

2 090 Kč

Certifikát

90,-Kč

Únor

Březen



Duben

Květen



Červen

Srpen





Září

Říjen






Listopad

Prosinec













Cena za jeden certifikát v elektronické formě. Kopie bezplatně.

Křížkem označte přístroj, na kterém budete provádět kontrolu pro jednotlivé testy. Bez této informace je objednávka neplatná.

CRP (cyklus 2132)

















QuikRead 101
QuikRead go
ABX Micros CRP 200
Microsemi CRP
NycoCard Reader
Afinion AS100
Afinion 2
Eurolyser
iChroma
AQT90 FLEX
Spinit
SD Biosensor Standard F100
SD Biosensor Standard F200
colibri
Easy Reader+
Exdia TRF Plus

INR







Cyklus

CoaguChek
CoaguChek XS
Xprecia Stride
MicroINR
Eurolyser
Avalun LabPad

4335
4338
4337
4340
iFOB










QuikRead go
iChroma Reader
iChroma II
SD Biosensor Standard F100
SD Biosensor Standard F200
colibri
Easy Reader+
Exdia TRF Plus

V ……………………………… dne ………………………

2749

2747

HbA1c (cyklus 1262)

















podpis a razítko
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Afinion AS100
Afinion 2
Quo-Test / Quo-Lab
iChroma
Eurolyser
cobas b 101
Infopia Clover A1c
Bio-Rad In2it
DCA Vantage
NycoCard
Spinit
SD Biosensor Standard F 100
SD Biosensor Standard F 200
QuikRead go
Easy Reader+
Wellion BONA HbA1c

Smlouva
uzavřená podle ustanovení 89/2012 Sb. zákona Občanského zákoníku
Článek I. SMLUVNÍ STRANY
Dodavatel: Ing. Alica Durcová - ManaCon.CZ, Pod Harfou 943/36, 190 00 Praha-Vysočany, Česká republika,
IČO 05539536, DIČ: CZ684049348. Datová schránka: ucq6x8t
Objednatel:
Obchodní firma/
Jméno a příjmení
podnikatele
Adresa sídla
Ulice
Město a PSČ
IČO
DIČ/ IČ DPH

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY
a) Předmětem smlouvy je dodání kontrolních vzorků a služeb spojených s realizací kontrolních programů
Labquality EQAS POCT v ČR v roce 2022 za podmínek v této smlouvě dohodnutých a obsažených, podle níž
se dodavatel zavazuje dodat objednané vzorky a služby a objednatel odebrat a zaplatit cenu uvedenou v
Objednávce. Počet a typy kontrolních cyklů jsou určeny závaznou objednávkou objednatele a jsou nedílnou
součástí této smlouvy.
b) Labquality je mezinárodním provozovatelem externího hodnocení kvality (EHK) akreditovaným podle
mezinárodní normy EN ISO / IEC 17043 a certifikovaným podle mezinárodní normy EN ISO 9001. Labquality
je oprávněna vydávat mezinárodně platné certifikáty pro oblast EHK.
c) Dodavatel je smluvním prodejcem produktů a služeb Labquality Oy na území České republiky.
d) Data v programech externího hodnocení kvality, které se vztahují ke konkrétnímu účastníkovi,
podléhají autorskému právu, jsou zpracovány důvěrně a nemohou být poskytovány třetím stranám, pokud
není dohodnuto jinak.
Článek III. SMLUVNÍ PODMÍNKY
a) Smluvní strany souhlasí se zasíláním veškeré dokumentace (objednávek, smluv, faktur, certifikátů,
hodnotících zpráv a výsledkových protokolů) v elektronické formě a považují je za rovnocenné písemným
dokumentům. Formuláře zaslané PDZ nebo vytvořeny on-line formulářem jsou smluvními stranami
považovány za elektronickou obdobu doporučené zásilky a považují se dle této smlouvy za doručené
okamžikem přijetí.
b) Potvrzení objednávky obdrží objednatel přes e-mail, který uvedl v objednávce, která nabývá platnosti
po jejím potvrzení ze strany dodavatele.
c) Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých dodavateli v souladu s Oznámením o
zpracování osobních údajů zveřejněným na webové stránce dodavatele, které je nezbytné pro plnění
smlouvy, jejíž stranou je objednatel, a to na dobu neurčitou.
Článek IV. DODACÍ PODMÍNKY
a) Objednatel se zavazuje převzít zásilku s objednanými kontrolními vzorky, analyzovat je podle pokynů
uvedených v dokumentaci kontrolního cyklu a výsledky měření odeslat dodavateli.
b) Dodavatel se zavazuje odeslat objednateli jím objednané kontrolní vzorky, dokumentaci kontrolního
cyklu, výsledkový protokol, pokyny pro manipulaci s kontrolními vzorky a hodnotící závěrečnou zprávu.
c) Objednatel se zavazuje doručit výsledky měření kontrolních vzorků dodavateli nejpozději do termínu
stanoveného v dokumentaci kontrolního cyklu, jinak výsledky nebudou akceptovány a bude se to považovat
za neúčast v kontrolním cyklu. Za pozdní odeslání výsledkového protokolu odpovídá odesílatel.
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d) Čas dodání: kontrolní cykly budou distribuovány v termínech oznámených na webové stránce
dodavatele.
e) Místo dodání: kontrolní cykly budou dodávány přímo na adresu objednatele vyznačené objednatelem
v objednávce.
f) Způsob dodání: kontrolní vzorky budou transportovány za neřízené teploty a objednateli budou
dodány jako standardní poštovní zásilky. Skladovací teplota vyznačená na zásilce musí být dodržena
příjemcem zásilky po jejím převzetí.
g) Na základě vyhodnocení úspěšnosti absolvované zkoušky a podle údajů na objednávce objednatel
obdrží v elektronické formě mezinárodně platný Certifikát s platností 12 měsíců ode dne vystavění.
Certifikát je uznávaný všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.
Článek V. CENA
a) Ceny jsou uvedeny za cyklus v Kč bez DPH. V každém cyklu (kódu) je možné nahlásit výsledky měření až
ze tří přístrojů; zpoplatněn je pouze jeden a zbývající dva jsou bezplatné dle pravidel uvedených v
objednávkovém formuláři na str 4.
b) Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit výši ceny služby v případě zvýšení kurzu EURA o + 3 %
oproti kurzu měny EURO ku CZK stanovené ČNB ke dni 1. 10. 2021.
Článek VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
a) Faktura za kontrolní programy bude dodavatelem zaslána elektronicky po skončení kontrolního cyklu
na emailovou adresu uvedenou objednatelem v objednávce. Termín splatnosti faktury je 30 dnů ode dne
doručení faktury objednateli.
b) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení splatnosti uvedené na faktuře je dodavatel oprávněn
požadovat úrok z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky podle nařízení vlády č. 351/2013
Sb., vydané k provedení nového občanského zákoníku.
Článek VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Objednatel je povinen zásilku po doručení ihned zkontrolovat. Zjevné vady dodaného kontrolního vzorku
(prasklá lahvička nebo vyteklý vzorek) je objednatel povinen neprodleně oznámit e-mailem nebo písemně
na adresu dodavatele. Uznané reklamace budou řešeny dodáním nových kontrolních vzorků nebo
stornováním platby za reklamovaný vzorek. Na reklamace po 2 dnech od data převzetí nebude brán zřetel.
Článek VIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
a) Ukončení smluvního vztahu je možné docílit uplynutím doby trvání smlouvy, odstoupením od smlouvy
anebo výpovědí.
b) Odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů lze do 14 dnů od uzavření (potvrzení) smlouvy, nejpozději
však do 10. kalendářního dne v měsíci předcházejícím měsíci dodávky kontrolních vzorků.
c) Výpovědní lhůta je 20 dnů a začíná plynout prvním dnem následujícím po doručení výpovědi,
nejpozději však do 10. kalendářního dne v měsíci předcházejícím měsíci dodávky kontrolních vzorků.
d) Ukončení smluvního vztahu objednatelem nelze užít tehdy, jde-li o služby, které již započaly anebo
budou realizovány před uplynutím lhůty dohodnuté v článku VIII, bod b) a c).
e) Smlouva zaniká, když v souladu s Občanským zákoníkem projev vůle oprávněné strany ukončit smluvní
vztah je doručen druhé straně.
f) Výpověď musí být dána písemně a muže být doručena druhé smluvní straně emailem.
Článek IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a uzavírá se na kalendářní rok 2022. Smlouva může být
doplněna dodatkem jen po oboustranném souhlasu smluvních stran.
V Praze dne ……………………

Dodavatel (podpis a razítko)

V ……………………… dne ……………………

Objednatel (podpis a razítko)
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POKYNY
• Při kontrole CRP nebo HbA1c je možné z každého vzorku nahlásit výsledky měření na třech libovolných
přístrojích, ale fakturuje se pouze jeden přístroj. Kontrola dalších dvou je bezplatná.
• Při kontrole INR je možné z jednoho vzorku nahlásit výsledky měření na více (maximálně na třech)
libovolných přístrojích pouze v rámci daného kódu (cyklu): 3x CoaguChek, 2x microINR, 3x EuroLyser, 2x
Coag-Sense, 1x LabPad. Kombinace přístrojů u jednoho kódu (cyklu) INR není možná.
• Kontrolu iFOB v roce 2022 organizuje Labquality pouze s tekutým vzorkem (roztok lidského
hemoglobinu). Zkouška s tekutým vzorkem se provede na všech přístrojích (s výjimkou QuikRead go)
tak, že kontrolní vzorek se nejprve naředí pufrem z extrakční zkumavky v poměru 100 μl kontrolního
roztoku a 100 μl extrakčního pufru z odběrové zkumavky. Zředěný vzorek se pak přímo změří na přístroji
stejným způsobem, jako vzorek lidské stolice extrahované do pufru. Tato zkouška je zaměřena na
přesnost měření. Tekuté vzorky budou dodány po celý rok 2022.
Jedna sada kontrolních roztoků stačí na vyšetření iFOB na jednom přístroji. Pokud potřebujete provést
vyšetření iFOB na 2-3 přístrojích, je nutno objednat 2 sady vzorků (pro každý přístroj 1 sadu). Druhá
(třetí) sada vzorků je za poloviční cenu.

Instrukce k vyplnění objednávky a smlouvy
Jak vyplnit formulář "Objednávka"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Povinné identifikační údaje:
Titul, Jméno, Příjmení
Kód pracoviště pro EHK. K prefixu 4 doplnit zbývající trojčíslí.
Noví klienti kód pracoviště nevyplňují.
Přesná adresa pracoviště (ordinace) pro dodání kontrolních vzorků.
Ulice, Město, PSČ, Telefon, Mobil, Email
Vyberte cyklus (kód) kontroly a zaškrtnete měsíc v příslušném řádku.
Zaškrtnete přesný typ vašeho přístroje.
Certifikáty se vydávají dle dosažených výsledků na jednotlivé přístroje dle místa v příslušné
ordinaci.
Doplňte datum, razítko a podpis (vpravo dole).

Jak vyplnit formulář "Smlouva"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Povinné identifikační údaje:
Obchodní firma nebo Jméno a příjmení podnikatele.
Zastoupen.
Adresa pro fakturaci/ Adresa sídla.
Ulice, Město, PSČ.
IČO a DIČ/ IČ DPH
Doplňte datum, razítko a podpis (vpravo dole).

Vyplněný formulář zašlete mailem na adresu: alica.durcova@manacon.sk
Zákaznická podpora
Email: alica.durcova@manacon.sk jan.balla@manacon.sk
Tel:
+421 904 722 408
web:

https://www.manacon.cz
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