
PUĽS
Námestie legionárov 6, 081 61  PREŠOV

IČO: 42080649, DIČ: 2022504594

G-Tec Professional s.r.o.
Mýtna 36
902 01 Pezinok
SLOVENSKÁ REPUBLIKA PREŠOV, dňa 30.09.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Zvukári

Číslo objednávky: 058/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás mikrofóny DPA:
- 1 ks husľový mikrofón DPA 4099V v cene 522,00 € s DPH/1ks, spolu celkom
522,00 € s DPH,
- 1 ks akordeónový mikrofón DPA 4099U v cene 522,00 € s DPH/1ks, spolu
celkom 522,00 € s DPH,
- 1 ks akordeónový mikrofón DPA 4099CM v cene 522,00 € s DPH/1ks, spolu
celkom 522,00 € s DPH,
- 1 ks kontrabasový mikrofón DPA 4099B v cene 522,00 € s DPH/1 ks, spolu
celkom 522,00 € s DPH,
- 4 ks redukcie DAD 6034 pre porty v cene 88,00 € s DPH/1 ks, spolu celkom
352,00 € s DPH.

Celková cena spolu 2.440,00 € s DPH.

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná1

2

3

4
Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000519373 / 8180
SK54 8180 0000 0070 0051 9373

Štátna pokladnica

 Júlia Triščová 0948 021 052
pam@puls-slovakia.sk

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

PUĽS
Námestie legionárov 6
081 61 PREŠOV

Mgr. Juraj Švantner

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.

finančnú operáciu

Meno a priezvisko: Ing. Alena Verčimáková

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Švantner

je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie

je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
je/nie je možné pokračovať
je/nie je možné vykonať
finančnú operáciu

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:

Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis .....................................

15.11.2019

PUĽS
Námestie legionárov 6
081 61 PREŠOV

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.


