
Dôležité

Žiadame Vás pri fakturácii uviesť číslo našej objednávky a k faktúre priložiť kópiu našej objednávky.
Objednaný tovar žiadame dodať do skladu MTZ, p. Závodný,tel.č.02/59370190,  miestnosť S-023, Limbová 14, Bratislava
Prevádzka skladu MTZ je denne v čase 7.00 - 15.30 hod., v piatok 7.00 -  13.00 hod.

20200520Objednávka 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

PhDr. Ľubica BelanskáMeno

Adresa Rajecká 8687/34

PSČ 82107 Bratislava - Vrakuňa

Vybavuje Belanský Juraj 

E-mail bauex@bauex.sk

  17424968

SK1020179039

IČO

IČ DPH DIČ

E-mail

Názov Spolu bez DPHPočet Jedn. Cena za jedn.

bez DPH

Objednávame si u Vás v zmysle cp zo dňa 25.09.2020

  1,00 x Montáž + doprava 14 820,0000 14 820,00

Dodávka a montáž pneuservisnej techniky a náradia.

-          Zariadenie na demontáž pneumatík
-          Bočné rameno
-          Zariadenie na vyvažovanie kolies + príslušenstvo
-          2-stĺpový zdvihák
-          Kompresor 
-          Pneumatický  uťahovák matíc

-          Momentový kľúč (pre osobné autá)
-          Ciachovaný manometer (pre osobné autá)
-          Vozík (min. tech. parametre: kolieska s oceľovým jadrom, pogumované, jedno s 
aretáciou, bočnice a predná lišta z hliníku. 8 zásuviek)

-          Sada náradia (min. tech. parametre: 152 ks náradia uložených v prehľadných penových 
priehradkách)
-          Záruka na daný tovar

Kontaktná osoba:
Bc. Daniel Ďurfina - asistent kvestora
02/59370651
daniel.durfina@szu.sk

14 820,00

17 784,00

Suma bez DPH:
Suma s DPH:

€
€

č.ž. NP20200363, Ďurfina Daniel, 

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

107041  Odbor hosp.správy (prevádzka)

V Bratislave dňa: 12.10.2020

prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.

rektor SZU

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

- v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Požadujeme platbu bankovým prevodom na faktúru nie dobierkou.

17 784,00 €Spolu

V Bratislave dňa: 12.10.2020

prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.

rektor SZU

Dátum Schválil


