
Organizácia
Mesto Stupava
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava________________
Adresa dodávateľa

B&B - Decory 
M.Benku 7 
900 31 Stupava

Objednávka čís.: 108/2014
Maliarské práce budova požiarnej zbrojnice

Predmet objednávky Spolu
Eur

Objednávame si u Vás m aliarské a murárské práce - vstup do požiarnej zbrojnice v zmysle 
cenovej ponuky zo dňa 2.10 2014 v cene 972, 80 eur bez DPH.

SPOLU 972.80

Presná adresa a PSČ 
odberateľa, ktorému má 
byť faktúra zaslaná

M esto Stupava 
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava

Bankové spojenie odberateľa 3320644001/5600
Dodacia lehota 7 dní
Splatnosť ..........dní od doručenia faktúry
ICO 00305081

Vystavil pracovník zodpovedný za prevzatie a predbežnú kontrolu objednávky Draškovič.

a) Finančná operácia je  -  nie je*  je  v súlade s §9 ods. 3 písm. a)c)d)e)f)g) zákona 502/2001 Z.z. v 
neskorších predpisov.

Dátum a podpis
b) Verejné obstarávanie sa vykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Dátum a podpis

c) Finančná operácia je  -  nie je*  v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou 
vynaložených finančných prostriedkov.

Dátum a podpis
*nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §9 ods. 2 zákona 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Vystavená dňa: 09.10.2014

Schválil: ..............................
Mgr.

prim átor mesta Stupava

ív.esto STUPAVA
Mestský úrad Stupava
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Firma B&B-DECORY
S cwóvcC

číslo objednávky: 

zo dňa:

M.Benku č. 7____________
900 31 Stupava
dodobanovic@amail.com__________ +421905 447 649

IČO 34387030
IČ.DPH 1020222720, SK 1020222720 

pre firmu: Mesto Stupava
...... v Stupave dňa... 2.10.2014

Vec: maliarske práce-vstup do Požiarnej zbrojnice

por.
č.

m i e r y počet
bm

o z n a č e n i e  v ý k o n u  jednotkov
cena(Eui

cena 
spolu (Eur)m2 hod

1 108 preškrabanie podkladu 0,80 86,40
2 108 penetrácia fasady 0,90 97,20
3 4,6 zhotovenie špalaty zo styroduru okolo okna 10,00 46,00
4 9,8 osadenie roh.líšt okolo špalety okna a dverí 5,00 49,00
5 murárske práce 150,00
6 83 náter Fasady - biela 4,90 406,70
7 25 náter sokla -otien šedý 5,50 137,50
8 prenájom pojazdného lešenia 0,00

réžia 0,00

CENA BEZ DPH 972,80
DPH 20% 194,56
CENA S DPH 1 167,36

mailto:dodobanovic@amail.com

