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Bu sözleşme FETLAB Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri ile ……………………………………………… arasında imzalanmış olup ‘Hizmet
Sözleşmesi’ adı ile anılmaktadır.
Sözleşme No: ….. / ….. / …..
1.

Taraflar:

FETLAB ANAL. HİZ. İTH. İHR. EĞ. ARA. DAN. LAB. SAR. MAL. AL. SAT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Akarca Mah. Mustafa Kemal Bulv. 173 1 Fethiye/MUĞLA Tel: 02526135666 Faks: 02526135665
Mersis No:0385064079500018 Fethiye VD: 385 064 079
Kuruluş :

2.
Laboratuvar Hizmet Sözleşme Şartları:
2.1 Laboratuvar aksi için gerekçe sunmadıkça ‘Fr – 07 Analiz Listesi’ nde yer alan analizleri yapmakla sorumludur.
2.2 Laboratuvar, analizleri sözleşme süresi boyunca T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış
analiz metotlarına uygun şekilde ve sürede yapacaktır. Kullanılacak analiz metotları Fr – 07 Analiz Listesinde belirtilmiştir.
2.3 Her analiz talebinde Fr – 06 Müşteri İstek Formu doldurulup onaylanacak ve numune ile beraber laboratuvara teslim edilecektir.
2.4 Numunelerin alımından aksi istenmediği sürece işletmenin belirlediği kişi sorumludur. Num une miktarı Müşteri İstek Formunda ve
Analiz Listesi’nde belirtilen miktarlardan az olamaz, müşteri yetersi z kaldığı durumlarda Tl – 22 Numune Alım TalimatIna göre numune alımını
talep edebilir.
2.5 Her numune alımında, numune kabul formu düzenlenecek ve üst nüshası analiz talebinde bulunan işletmenin yetkilisine verilecek tir.
2.6 Her numune kabulünde, numune kabul formu düzenlenecek ve üst nüshası analiz talebinde bulunan işletmenin yetkilisine verilecektir.
2.7 Müşteri tarafından alınan numunenin spesifik özelliklerinin korunması müşteri sorumluluğundadır.
2.8 Laboratuvara kabul edilen numuneler şahit numune ile beraber tesli m edilmişse şahit numunelerin saklama süresi 5 (beş) gündür.
2.9 Mikrobiyoloji analizi için gelen numunelerde canlı organizmaların stabil olmaması durumundan dolayı şahit uygulaması yoktur.
2.10 Laboratuvara şahit numune teslim edilmedikçe analiz sonucuna itiraz ve yeniden analiz talebi hakkı bulunmamaktadır.
2.11 Analiz sonuçlarının elektronik ortamdan gönderimi yapılmamaktadır, analizlerinin sonuçları kurum yetkilisine ıslak imzalı tek nüsha
halinde elden teslim edilecektir.
2.12 Yasal otorite; müşterinin haberi olmadan müşteriye dair bilgilere ulaşmak isterse, bilgilerin paylaşıldığı ile ilgili hususta müşteriye bilgi
verilmez.
2.13 FETLAB Analiz ve Laboratuvar Hizmetlerinde Deney iş yükünün fazla olması, gerekli ekipmanın arızalanması gibi beklenmeyen
durumlarda ya da daimi bir taşeron sözleşmesi yapması, isim hakkı kullanabilme anlaşması yapması gibi sürekli durumlarda müşt eriye yazılı bilgi
vermek ve müşteriden yazılı onay almak suretiyle taşeron laboratuvar kullanabilir.
2.14 Analiz sonuçları üzerinde herhangi bir anlaşmazlık olması durumundan numune Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş akredite bir laboratuvara gönderilebilir ve analiz bedeli haksız taraftan tahsil edilir.
2.15 Sözleşme imzalandıktan sonra meydana gelebilecek her türlü değişiklik FETLAB Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından kayıt altına
alınıp yazılı ve sözlü olarak müşteriye iletilecektir.
2.16 Sözleşme karşılıklı anlaşma sağlandığı sürece 1 (bir) yıl geçerlidir.
2.17 Analiz ücretleri firmaya aksi teklif verilmediği sürece Analiz Listesinde belirtilen fiyatlar üzerinden faturalandırılır ve f aturanın gün
içinde tahsilatı yapılır.
2.18 Düzenli olarak yaptırdığınız analizler için sözleşme süresi boyunca işletmenizin kontrolle rini sağlamamız için rutin numune alımını talep
ediyorsanız lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. Doldurmadığınız takdirde analizleriniz Müşteri İstek Formu’nun elimize ulaş ması ile yapılacaktır.
Düzenli olarak numune alımını talep ediyorum.
Numune alınmasını istediğim sezon aralığı (ay olarak) :…………………..…... -………………….…….arası
Numune alınmasını istediğim sıklık : Haftalık (..….) Aylık (…...) Diğer (……….………….……………………..)
Numune alınmasını istediğim aralık :
3.
Sözleşmenin Geçerliliği ve Saklanması:
Sözleşme şartlarının geçerliliği 1 yılın sonunda karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak yenilenir. Sözleşme 2 nüsha olarak imzalanır ve biri firmada
biri FETLAB Analiz ve Laboratuvar Hizmetlerinde kalacak şekilde muhafaza edilir.
4.
Sözleşmenin İptali:
Sözleşme iptali, tarafların karşılıklı olarak bildirim yapması ve anlaşma sağlanması halinde hiçbir hukuki zorunluluk gerektirmeden sağla nır.
Anlaşmazlık durumunda, yetkili mercii T.C. Adalet Bakanlığı Fethiye Mahkemeleri’dir.
LABORATUVAR MÜDÜRÜ:

YETKİLİ:
TARİH:

İptal Tarihi:
LABORATUVAR MÜDÜRÜ:

YETKİLİ:

