
OBJEDNÁVKA  č. 60/2020   

Zo dňa:  24.4.2020 

 

Dodávateľ :                                                                         Odberateľ:  

MONASTER s.r.o.                                                              Obec Pečovská Nová Ves 

Osuského 2476/1A                                                               Obecný úrad 

851 03  Bratislava                                                                Hlavná 33 

                                                                                               082 56 Pečovská Nová Ves 

 

IČO:  47454547                                                                    IČO: 00327590  

IČ DPH:  SK2023910383                                                     DIČ: 202071166  

 

 

Predmet objednávky :  

 

 Na základe prieskumu trhu  si u Vás objednávame dodanie vybavenia školskej  knižnice ZŠ 

Peč. Nová Ves , Školská 459/12 , 082 56 Pečovská Nová Ves  pre realizáciu projektu  :  ZŠ 

Pečovská Nová Ves  -  Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice – interiérové 

vybavenie  s kódom ITMS :30202I727: 

Stôl do študovne pre 2 osoby   - množstvo  5 ks       

 /  podľa špecifikácie : rozmer : 1300x650 mm, materiál : brezová laťovka o hrúbke 18,25 x 40 mm/. 

 

 JC  bez DPH :                                                                 96,70 €      

 

Cena celkom bez DPH  :                                               483,50  € 

DPH : 20 %                                                                     96,70 € 

Cena celkom s DPH :                                                     580,20 €                                                                   

Suma slovom : Päťstoosemdesiat € + 20/100   

 

 

Spôsob úhrady :  faktúra prevodom  

Fakturačné údaje :  

IBAN: SK98 5600 0000 0088 1895 7024  

PRIMA Banka Slovensko a.s.  

Miesto plnenia :  ZŠ Pečovská Nová Ves , Školská 459/12  

Dodacia lehota :   3 mesiace odo dňa platnosti objednávky  /viď odkladacia podmienka/   

 

                                      

 

 

 

  



Odkladacia podmienka: podmienkou platnosti objednávky je  schválenie zákazky, ktorá je 

predmetom tejto objednávky v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z 

kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného 

príspevku. 

Vzhľadom na skutočnosť, že dodanie tovaru podľa tejto objednávky bude financované aj 

z prostriedkov Európskej únie, ktoré majú byť obci Pečovská Nová Ves poskytnuté podľa 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len ako „Zmluva o NFP“) č. 

IROP-Z-302021I727-222-13 , zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný strpieť 

výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a to kedykoľvek počas 

trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť 

týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je 

podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť. Oprávnené 

osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a.    Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b.   Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 

nimi   poverené osoby,  

c.   Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby,  

d.    Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  

e.     Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.     Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

g.    Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi  aktmi EÚ.  

 

 

Vybavuje:    PhDr. Jaroslav  Dujava,  starosta obce  

Tel. : 051/4583121                                                                 .................................................. 

                                                                                                            pečiatka a podpis  

 

 

 


