
PUĽS 
Námestie legionárov 6, 081 61  PREŠOV 

IČO: 42080649, DIČ: 2022504594 

Stanislav Greš 
Jána Chalupku 1022/2 
060 01 Kežmarok 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA PREŠOV, dňa 08.11.2019 

Objednávajúci 
útvar: 

Adresa dodávateľa: 

Predmet dodávky: 

Zvukári 

Číslo objednávky: 072/19 
Číslo zmluvy:  

Názov      
     Objednávame si u Vás technické vybavenie - elektrické záložné zdroje pre 

zvukový systém: 
- 1 ks záložný zdroj - Cyber Power OR1500ELCDRM1U v cene 452,00€ s 
DPH/ks, celková cena 452,00€ s DPH, 
- 1 ks záložný zdroj - Cyber Power PR2200ELCDSL v cene 640,00€ s DPH/ks, 
celková cena 640,00€ s DPH, 
- 2 ks ovládacia karta pre záložný zdroj - Cyber Power RMCARD 205 v cene 
138,00€ s DPH/ks, celková cena 276,00€ s DPH, 
- 1 ks rozvádzač SRS - 32 A/400 V - PDU32T616PRCBO v cene 881,10€ s 
DPH/ks, celková cena 881,10€ s DPH, 
- 1 ks Slam rack 8 U - 680 mm, antishock v cene 439,50€ s DPH/ks, celková 
cena 439,50€ s DPH, 
-1 ks káblovka pre káble - 580 x 680 v cene 388,92 € s DPH/ks, celková cena 
388,92€ s DPH, 
- 2 ks napájací rackový panel Caymonn PSR109F v cene 49,24€ s DPH/ks, 
celková cena 98,48e s DPH, 
- 4 ks rackový panel Cymonn BP108 v cene 6,00€ s DPH/ks, celková cena 
24,00e s DPH. 
Celková cena spolu 3. 200,00€ s DPH.  
 
 

  

 

 

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra 
zaslaná 1 

2 

3 

4 
Vybavuje: 

Miesto dodania a dod. lehota 

Bankové spojenie odberateľa 
BBAN: 
IBAN: 

Bankové spojenie: 
7000519365 / 8180 
SK76 8180 0000 0070 0051 9365 

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  

15.12.2019 

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. 



 

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: Objednávame si u Vás technické vybavenie - elektrické záložné  

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


