
Dôležité

Žiadame Vás pri fakturácii uviesť číslo našej objednávky a k faktúre priložiť kópiu našej objednávky.

Prevádzka skladu MTZ je denne v čase 7.00 - 15.30 hod., v piatok 7.00 -  13.00 hod.

Objednaný tovar žiadame dodať na: Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica,
p. Gromadová tel.č.:048/3248041 al. p. Galadová, tel.č.:048/3248040.

20200460Objednávka č.

00165361

Dodávateľ: Odberateľ:   Fakturačná adresa

Limbová 12, 83303 Bratislava

iveta.poliakova@szu.sk
02/59370952

Iveta Poliaková

SK2020341895

Slovenská zdravotnícka univerzitaMeno

Adresa

Vybavuje

Telefón:
IČO

IČ DPH

UNIZDRAV Prešov, s.r.o.Meno

Adresa Františkánske námesite 3/A

PSČ 08001 Haniska

Vybavuje   

E-mail

  36515388

SK2022184263

IČO

IČ DPH DIČ

E-mail

Názov Spolu bez DPHPočet Jedn. Cena za jedn.

bez DPH

Objednávame si u Vás

  6,00 KS Polovalec 12,4167 74,50

42 x 20 x 10 cm 
Polvalec  je určený pre imobilných pacientov ležiacich na lôžku. Slúži ako podložka na
rôzne časti tela (hlavu, krk, boky, panvu, členky alebo kolená) aby sa zabránilo vzniku
preležanín u imobilného pacienta. Je vhodný na rehabilitáciu, p

Polvalec 42 x 20 x 10 cm
Kód produktu:P2919

  4,00 KS Valec polohovací 32,9167 131,67

125 x 20 cm
Polohovací valec je pomôcka, ktorá pomáha dlhodobo ležiacim pacientom polohovať a
odľahčiť zaťažované časti tela a tým znížiť riziko vzniku dekubitov.

Polohovací valec 125 x 20 cm
Kód produktu:P2870

  6,00 KS Antidekubitná podložka pre členok 15,4167 92,50

Antidekubitný chránič je vhodný pre pacientov na liečbu preležanín (dekubitov), alebo
už vzniknutých dekubitov.
Používa sa na odľahčenie päty alebo lakťa, čo podporuje stálu cirkuláciu krvi. Obsahuje
popruhy na suchý zips.
Rozmery 31 x 28 x 10 cm
Váha 1

Antidekubitný chránič päty a lakťa
Kód produktu:P2946

  6,00 KS Vychádzková palica - duralová (75 - 100 cm) 7,0667 42,40

Vychádzková palica - duralová (75 - 100 cm)
Ľahká vychádzková palička slúži na bezpečnú a spoľahlivú oporu pri chôdzi.

Vychádzková palica - duralová (75 - 100 cm)

V Bratislave dňa: 11.09.2020

Ing. Igor NAŇO, MPH

kvestor SZU

Dátum Schválil
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Dôležité

Žiadame Vás pri fakturácii uviesť číslo našej objednávky a k faktúre priložiť kópiu našej objednávky.

Prevádzka skladu MTZ je denne v čase 7.00 - 15.30 hod., v piatok 7.00 -  13.00 hod.

Objednaný tovar žiadame dodať na: Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica,
p. Gromadová tel.č.:048/3248041 al. p. Galadová, tel.č.:048/3248040.

Názov Spolu bez DPHPočet Jedn. Cena za jedn.
bez DPH

Kód produktu:P0013

  10,00 KS Francúzska barla 6,4000 64,00

Francúzska barla s odrazkou (77- 97 cm)
Francúzska barla slúži ako účinná pomôcka pri závažných ochoreniach pohybového
aparátu alebo po úrazových stavoch.

Francúzska barla s odrazkou (77- 97 cm)
Kód produktu:P0025

ADRESA DORUČENIA TOVARU + KONTAKTNÁ OSOBA:
Ing. Barbora Gromadová
samostatný odborný referent
Fakulta zdravotníctva SZU
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

Tel.:  048/ 3248 041

405,07

486,08

Suma bez DPH:
Suma s DPH:

€
€

č.ž. NP20200255, Gromadová Barbora, 

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.

486,08 €Spolu

140002  Katedra fyzioterapie BB

V Bratislave dňa: 11.09.2020

Ing. Igor NAŇO, MPH

kvestor SZU

Dátum Schválil


