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OBJEDNÁVKA   č. 07-2020 

 
 
Objednávateľ:       Spišská katolícka charita 
                              Slovenská 1765/30 

                              052 01 Spišská Nová Ves 

Štatutárny  
zástupca:               PhDr. Ing. Pavol Vilček, 
                              diecézny riaditeľ 

IČO:       35514221 

DIČ:      2020720966 

Bankový účet:       Slovenská sporiteľňa, a.s.           
Spišská Nová Ves 

IBAN:      SK25 0900 0000 0050 8204 2759 

 

Telefón:                tel.: 053 442 45 00 

                             e-mail: caritas@caritas.sk 

                             web: www.caritas.sk 

Názov zákazky:  „Nábytok pre MŠ sv.    
G.B.Mollovej“. 

 

Dodávateľ:  Baribal s.r.o.        
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča 

 

Konateľ: Eduard Lesňák 

 
IČO: 44984740 

 

IČ DPH: SK2022899813 

 

Bankový účet: 4009028980 

 

IBAN: SK6975000000004009028980 

 

 

SWIFT: CEKOSKBX 

 

 

 

Objednávame si u Vás nábytok pre Materskú školu sv. Gianny Berettovej Mollovej v rámci 

projektu „Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia Materskej školy sv. 
Giany Beretovej Mollovej, kód ITMS 302021H530.  

 

Dohodnutá cena zákazky:  
bez DPH: 5 445,12 Eur  

výška DPH: 1 089,02 Eur   

cena s DPH: 6 534,14 Eur  

 

Lehota dodania objednávky: 15 pracovných dní odo dňa písomného vyzvania, ktoré 

Vám bude zaslané po potvrdení objednávky z Vašej strany emailom. 
Miesto plnenia  objednávky: Nábrežie Jána Pavla II., 697/4, 059 21 Svit 

Forma úhrady: bezhotovostný prevod 

Lehota splatnosti: 30 dní. 

 

Prílohy objednávky: 

 

Príloha č. 1 Cenová ponuka  

 

 Obchodné podmienky 

 
 Dodávateľ musí byť oprávnený dodávať daný tovar, túto skutočnosť preverí verejný 

obstarávateľ vo verejne dostupných registroch (živnostenský register SR, obchodný 
register SR). 

 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s realizovanou zákazkou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú 
súčinnosť. 
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 Miesto dodania a inštalácie tovaru: Materská škola sv. Gianny Beretovej Mollovej, 
Nábrežie Jána Pavla II č. 697/4,05921 Svit. 

 Farebné prevedenie jednotlivých položiek nábytku bude s úspešným uchádzačom 
dohodnuté po vystavení záväznej objednávky. 

 Cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady na dodanie tovaru vrátane jeho 
dopravy na miesto dodania. V cenovej ponuke je potrebné uviesť či ste / nie ste 
platiteľom DPH. 

 Cenové ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú zaradené 
do vyhodnotenia. 

 Lehota dodania: 15 pracovných dní odo dňa písomného vyzvania verejného 
obstarávateľa. Úspešný uchádzač musí potvrdiť prijatie objednávky do 2 pracovných 
dní odo dňa jej doručenia. 

 Spôsob platby: bezhotovostný prevod.  V rámci realizácie zákazky nebudú 

poskytované preddavky. 

 Platba bude realizovaná na základe vystavenej faktúry po dodaní objednaného tovaru a 

podpísaní preberacieho protokolu. 

 Lehota splatnosti: 30 dní.  

 

 

 

Vyhotovil: PhDr. Monika Gibalová, PhD., splnomocnená osoba  

Spišská Nová Ves, 13.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijal: Eduard Lesňák, konateľ Baribal s.r.o. 

13.02.2020    


