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Předmět: 
Vzorkování se uplatňuje proto, aby nakupované, či kooperované díly a výrobky byly podle specifikace požadované 
AGROSTROJEM Pelhřimov. 
 
Potvrzení dodavatele: 

 Dodavatel se zaručuje, že vzorky předložené ke kontrole byly zhotoveny provozními prostředky a technologií 
v podmínkách sériové výroby. 

 Dodavatel potvrzuje, že korektní provedení zkoušky prvních kusů a záznam získaných výsledků, eventuálně 
odchylky jsou v této zprávě zvlášť uvedeny 

 Souhlas s dodávkou nezbavuje dodavatele odpovědnosti realizovat dodávku podle platných výkresů, 
respektive měřidel a podle předepsané zkoušky funkčnosti. 

 
Vyplnění formuláře: 
Dodavatel vyplňuje pouze kolonky v tabulce označené „Za dodavatele“ a tabulku „Výsledky měření“. Ostatní 
nevyplněná pole vyplňuje AGROSTROJ Pelhřimov. 
 
Identifikace: 
Vzorky musí být označeny štítkem „VZORKY“ odolným proti povětrnostním vlivům. Ke vzorkům musí být přiložen 
tento vyplněný formulář a materiálové atesty. 
 
Výsledky kontroly provedené v AGROSTROJI Pelhřimov: 
Oddělení OŘJ zajistí kontrolu vzorků a s výsledky kontroly a se svým stanoviskem seznámí dodavatele. Kopie tohoto 
formuláře bude dodavateli zaslána. Pokud jsou vzorky předány bez formuláře „VZORKOVÁNÍ“ budou 
AGROSTROJEM odmítnuty a zaslány zpět. 
 
Za dodavatele: 
Jméno a podpis 

E-mail: Datum: 

Číslo dílu:  Název dílu: 

Jméno dodavatele: Číslo dodavatele: 

Číslo dodacího listu: Datum dodacího listu: 

Důvod vzorkování :  Nový dodavatel 

 Změna specifikací 

 Nové místo výroby 

 Nový díl 

 Změna výrobních podmínek 

 Delší vysazení výroby 

Zpráva z laboratoře (materiálový atest) přiložena:  .                        ANO      NE 

Počet měřených kusů:     1    2    3    4    5 IMDS číslo:                                                         

Poznámka:...................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

 
 
Za odběratele: 
Jméno a podpis 

E-mail: Datum: 

Číslo objednávky: Datum objednávky: 

Rozhodnutí: Schváleno Schváleno s podmínkou 
Neschváleno, 

nové vzorkování 
Rozměry    

Materiál    

Funkčnost    

Finální rozhodnutí    

Poznámka:...................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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Položka Specifikace 
Tolerance Výsledky měření Stanovisko 

AGROSTROJE 
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