OBJEDNÁVKA
č.

VVzS 517/5-23/2011

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR
VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL ZVOLEN

Odberateľ:

Štatutárny zástupca: generálmajor Ing. Martin BABIAK

Adresa:

Jána Jiskru 8299/10, 960 Ol Zvolen

IČO:

30845572

Číslo účtu:

7000172197/8180

Bankové spoj enie:

Štátna pokladnica

Vybavuje:

Ing. Juraj ČIERNY

Tel, fax:

0960 l 464 846, fax 0960 464 146

Email:

juraj .ciemy@mil.sk

Dodávateľ:

Geofyzikálny ústav SAV, 845 28 Bratislava

so sídlom:

Dúbravská cesta 9

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000006172/8180

IČO:

00586935

DRČ:

2020894986

Tel:

0215941 0626

Fax:

0215941 0607

Objednávam si u Vás

v súlade s platnou zmluvou o dielo č. 441/00, článok I, bod 2 a 3 vykonanie merania
magnetickej deklinácie na letiskách VÚ 4977 SLIAČ, VÚ 6335 PREŠOV, VÚ 1201 KUCHYŇA
a vyhotovenie záverečnej správy v štyroch vyhotoveniach.
Merania podľa bodu 2 a 3 na letiskách Sliač, Prešov a Kuchyňa požadujem vykonať
v termíne do 31.10.2011. Presný termín vykonania stanoví zhotoviteľ v závislosti na
poveternostných a klimatických podmienkach vhodných pre meranie a oznámi ho odberateľovi
faxom minimálne 3 dni vopred.
Odberateľ:

- VÚ 4977 Sliač
fax č. 0960 452 242
- VÚ 6335 Prešov
fax č. 0960 527 150
- VÚ 1201 Kuchyňa fax č. 0960 390 700

Pre zabezpečenie povolenia k vstupu osôb a vjazdu vozidiel do objektov VzS OS SR
pošlite odberateľovi faxovú správu s nasledovnými údajmi:
termín vykonania merania,
meno a priezvisko pracovníka/ov s uvedením čísla občianskeho preukazu,
typ a evidenčné číslo vozidla.
Celková cena za vykonanie merania magnetickej deklinácie na letiskách Sliač, Prešov
a Kuchyňa je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a je vo výške preukázaných nákladov na vykonanie služby do 2 500,00 €.
Slovom do:

dvetisícpäťsto

00/100 €

Celková cena predmetu objednávky je neprekročiteľná.
Splatnosť faktúry žiadam stanoviť na 31 dní. Faktúru vyhotoviť v dvoch výtlačkoch.
K faktúre je potrebné priložiť objednávku, podrobný rozpis vykonaných prác, cestovných
nákladov a nákladov potrebných k vykonaniu meraní, overený pečiatkou a podpisom zástupcu
zhotoviteľa.
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