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DIČ

E-mail

E-mail

Názov Spolu bez DPHPočet Jedn. Cena za jedn.

bez DPH

Objednávame v  zmysle CP 2001467

  2,00 KS Pracovná košeľa 9,9000 19,80

Dámska pracovná košeľa LILY s krátkym rukávom, 100 % bavlna, 150 g/m2, biela.
Veľkosť č. 60

  1,00 KS Unisexová fleecová vesta 14,8000 14,80

Biela fleecová vesta CLARA, 2 vrecká na zips, sedlo, materiál polar fleece,  gramáž
320g/m2, farba biela, veľkosť 60

  1,00 KS Fleecová mikina 12,0000 12,00

Dámska fleecová bunda klasického strihu s dvoma vreckami a možnosťou stiahnutia
spodného lemu elastickou šnúrkou, celozapínacia na zips, vnútorná strana goliera v
kontrastnej farbe, antipillingová úprava na vonkajšej strane bundy, materiál Fleece,
100% po

  1,00 Pár Zdravotná obuv 27,5500 27,55

Zdravotná rehabilitačná obuv, zvršok z hladkej kože (v modrom prevedení) a kožená
výstelka, nastaviteľný a preklopiteľný remienok na päte, protišmyková podrážka s
odolnosťou proti tukom, olejom a benzínu, perforovaná, certifikovaná TÜV GS -DIN4843
časť 10

č. 1385

  1,00 KS Plášť dámsky biely 10,5100 10,51

PLÁŠŤ LABORATÓRNY BIELY                                                                     Dámsky
biely plášť,3 vrecká, jedno hore, dve dole, zapínanie na gombíky, 240g/m2, veľkosť č.
58

1110103

  1,00 KS JANETTE vesta feece dámska biela 10,6100 10,61

Štýlová fleece dámska vesta Janette z kvalitného materiálu, 2 spodné vrecká, strih s
viedenskými švami, veľkosť XL

60H2104

  1,00 KS Nohavice L/D/B na gumu 8,7100 8,71

DÁMSKE pracovné nohavice, biele, pevný pás v zadnej časti do gumy, - bočné
zapínanie na gombíky - dve postranné vrecká Materiál: plátno 100% bavlna 240g/m2,
Farba biela, veľkosť č. 62

1110302

  2,00 KS Nohavice L/D/B na gumu 8,7100 17,42

DÁMSKE pracovné nohavice, biele, pevný pás v zadnej časti do gumy, - bočné
zapínanie na gombíky - dve postranné vrecká Materiál: plátno 100% bavlna 240g/m2,
Farba biela, veľkosť č. 52

1110302
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  1,00 KS Nohavice L/D/B na sťahovačku 8,7100 8,71

Nohavice Apus lady                                                                                Biele dámske
pracovné nohavice, 100% bavlna, 245 g/m2. • dámske pracovné nohavice • 2 predné
vrecká • zapínanie na boku na gombíky Farba: biela, veľkosť č. 6

1110301

  5,00 KS Nohavice D/B/190g na gumu 13,0400 65,20

NOHAVICE DÁMSKE - po obvode pása guma- dve postranné vrecká Materiál: 65%
PES/35% bavlna 230g/m2, veľkosť č. 38

1110303

  6,00 KS DENIS uterák froté sv. zelený 50x100cm 2,7000 16,20

uterák z kvalitného froté, mäkký a absorpčný materiál, 50x100cm, 100% bavlna,
350g/m2

329DENIS100ze

  1,00 KS MARTINA šaty bielo modré 29,5400 29,54

Dámske pracovné šaty Martina, 100% bavlna so zapínaním na gombíky, 2 vrecká,
krátky rukáv, strih zvýrazňujúci dámsku siluetu, farba bielo-modrá, vzadu možnosť
stiahnutia uviazaním šnúrok, veľkosť 50

330160bm

  6,00 Pár MIREB ponožky hladké s plyšom 3,2700 19,62

MIREB ponožky hladké s plyšom, zdravotné biele ponožky, 98% bavlna, 2% elastan,
veľkosť č. 39

D18/MIREB 26-27

  3,00 Pár MIREB ponožky hladké s plyšom 3,2700 9,81

MIREB ponožky hladké s plyšom, zdravotné biele ponožky, 98% bavlna, 2% elastan,
veľkosť č. 38

D18/MIREB 24-25

  3,00 Pár MIREB ponožky hladké s plyšom 3,2700 9,81

MIREB ponožky hladké s plyšom, zdravotné biele ponožky, 98% bavlna, 2% elastan,
veľkosť č. 42

D18/MIREB 28-29

  2,00 KS Polokošela dámska adler Pique Polo 200g 4,5000 9,00

Polokošela Pique s krátkym rukávom z úpletu pique, golier a lemy na rukávoch z
rebrovanej pleteniny s dvojitou vlnkou po obvode, léga s tromi gombíkmi vo farbe
materiálu, voľná silueta s bočnými švami, gramáž 200g/m2, materiál 65% bavlna, a
35% polyester,

  2,00 KS Tričko - krátky rukáv 6,0000 12,00

Dámska pracovná košeľa LILY s krátkym rukávom, 100 % bavlna, 150 g/m2, biela.
Veľkosť č. 60

  4,00 KS Tričko - krátky rukáv 5,5000 22,00

Dámske tričko s krátkym rukávom s okrúhlym golierom, príjemný materiál  s prídavkom
elastanu zaisťujúci stálosť tvaru, zúžený strih zvýrazňujúci dámsku siluetu, golier s
úzkym lemom z povrchového materiálu, vnútorná časť zadného goliera je začistená
pásko

  1,00 KS Yvonne mikina fleece 12,7400 12,74

Štýlová fleecová dámska mikina Yvonne z kvalitného materiálu, 2 spodné vrecká,
vypracované detaily, strih s viedenskými švami, veľkosť č. S

  3,00 KS Lady Fit, tričko s dlhým rukávom 2,8900 8,67

Lady Fit, tričko s dlhým rukávom, 100% bavlna, materiál 165g/m2, priliehavý strih,
rebrový lem výstrihu s lykra, veľkosť XL, farba biela
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  3,00 KS Lady Fit, tričko s dlhým rukávom 2,8900 8,67

Lady Fit, tričko s dlhým rukávom, 100% bavlna, materiál 165g/m2, priliehavý strih,
rebrový lem výstrihu s lykra, veľkosť S, farba biela

353,37

424,02

Suma bez DPH:

Suma s DPH:

€

€

č.ž. NP20200551, Boršányiová Mária, Mgr.

Základná finančná kontrola bola vykonaná v súlade so zákonam č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) :
- v súlade s plánom výdavkov vo vecnom členení na rok 2020 a nevyhnutnou 
  potrebou z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna, účelná a účinná
- v súlade so schváleným rozpočtom 2020
- v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Požadujeme platbu bankovým prevodom na faktúru nie dobierkou.

Spolu 424,02 €

114508  NRC pre identif.enter.vírusov

V Bratislave dňa: 13.07.2020

Ing. Igor NAŇO, MPH

kvestor SZU

Dátum Schválil


