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

DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o 
Dubovského 34 
901 01 Malacky

Objednávka čís.: 118/2015
Vypracovanie projektu Bleskozvodu na Zdravotnom stredisku Účet:

Predmet objednávky Spolu
Eur

Objednávame si u Vás vypracovanie projektu bleskozvodu na zdravotnom stredisku v 
zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.8 2015 v cene 300 eur bez DPH.

SPOLU 300.00

Presná adresa a PSČ 
odberateľa, ktorému má 
byť faktúra zaslaná

Mesto Stupava 
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava

Bankové spojenie odberateľa 3320644001/5600
Dodacia lehota 21 dní
Splatnosť ......... dní od doručenia faktúry
IČO 00305081

■21 .?
Vystavil pracovník zodpovedný za prevzatie a predbežnú kontrolu objednávky Draškovič.

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

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

Dátum a podpis

c) Finančná operácia je  vťíiýje* v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou 
vynaložených finančlíych prostriedkov.

Dátum a podpis
^nehodiace sa škrtnite ^ —-------
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §9 ods. 2 zákona 502/2^01 Z.z. v znení n^korších predpisov. /

Vystavená dňa: 27.08.2015

KUrt. STUPAVA
M.thký * '• ' S,"“ V‘

Schválil:
Ing., Mgr. art. Roman Maroš 

primátor mesta Stupava



PONUKA D U E L
c I  e k  i  r  o s y  s l  e m , s . r  . o

Firma Mesto Stupava 
p. Rudolf Draškovič 
Stupava

Z ’f.X
Pre
Adresa

Vaša značka Naša značka Vybavuje Dátum
27 .08.15p 15028 StupavaZdravStred doc Dulanský

VEC : Zdravotné stredisko Stupava. 
Projekt bleskozvodu.

Rozsah:
Jednostupňový projekt: Bleskozvod.

Vypracovanie projektu.
Súčasťou projektu bude výkaz výmer.
Ponuka obsahuje skreslenie zjednodušeného výkresu (obrys pôdorysu a pohľad) stavby z podkladu v 
papierovej forme.
Počet paré : 6ks.
Projekt bude spracovaný na základe Vašich podkladov vo formáte *.dwg, doc, xls :
• situácia s osadením stavby
• pôdorysy, pohľady a rezy stavebného objektu
• ďalšie požiadavky investora (napr. Typ zvodov - skryté, alebo na povrchu, materiál -  štandard

pozinkovaná oceľ, alebo meď a pod.)

DUEL-ELEKTROSYSTÉM.s.r.o, Dubovského 34, 901 01 Malacky, IČO: 35761288, IČ DPH: SK2020207178, UniCredit Bank Slovakia, 
Malacky, č.ú. 6613628009/1111, Spoločnosť zapísaná v obeh, reg. Qkr. súdu Bratislava I.. oddiel Sro, vložka č. 18605/B_____________

Office: Záhorácka 15B, 90101 Malacky, 0903 773739, duel-elektro@azet.sk

Cena :
Celková suma__ (bez DPH) : 300.- EUR

Termín realizácie 
Platnosť ponuky 
Platobné podmienky 
Záruky

3 týždne od obdržania záväznej objednávky a záväzných podkladov.
1 mesiac od vypracovania ponuky
Faktúra po odovzdaní projektu. Splatnosť 14 dní.
Záručná doba je 24 mesiacov

S pozdravom Ing. Jaroslav Dulanský 
konateľ spoločnosti

mailto:duel-elektro@azet.sk

