
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCT^A
so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice

ô^fľ. ^/w /^^ M^w
a/rn^'i?/^ ^.^-^^^/'"^" ^v"^ ^>e,cipo?TOC

/ Skolská2
044 24 Poproč

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice
OcU-I-188/2020/29. 05. 2020 2020/02920-02/41/HTČ 055/7860128 03. 06.2020

Vec

y^ľJ^Lľiľi^!?0 -?ÍO"r?t<?Fne!1?. ,v5Íe.trenia' exPertízy* poskytovanie poradenských
a expertíznych služieb - potvrdenie objednávky

i r^^a^^^^ ^1^^^i^^^1^i^^^r ^1^^^^^n^^^l^^^t^i/^^^^^Í.^^^^^?^^^?^^^^^i^^^^^ ^vami Požadovanú službu vykonáva RÚVZ so sídlom v Košiciach za úhradu na základe zák. č.
il78Jl^^^^e^^iľ^^^k^!.Í!l"^e^?.isiovi'.iTáto.úhra?? T, u?ÍUJ^ľ! z?la^d dohody
v zmysle cenníka služieb odbomých a laboratómych výkonov zo dňa 01. 01. 2012 a Dodatkov č. 1.
2,3,4,5.
Dohodnuté podmienky vykonania služby:
S^^^f^L^T?lŕ^ ^^T^letl^é ^"-^OJ^^/?ivoiÍnomvapracovnom prostredí vokolí
základňovej stanice LTE, Hydroglóbus, Družstevná 902/51, Poproč.
predpokladajná cena: 168,00  . (Cermík: M.2.=20,00  , 1-1.4.10=40,00  , 1-1.4.11=30,00   x 2,
1.3.9.==8,00  , 1-1.3=20,00   x 2)
Termín plnenia: II. štvrťrok - III. štvrťrok 2020. .

Vprípade oneskoreneho pla.tenia dohodnutej ceny sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť úrok
z °"^š^u^ v,zr^^l^s^ !iin^'zL5'8^0^^zi^ľ^to:??n ^-.esí _a_d^p^ňa nariadenie vládySR
č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obč.zákonníka. <.

'-. >.

Na návratke, ktoráje súčasťou tejto dphpdy, pptvrďte Váš súhlas s dohodnutým rozsahom
^^^^lÍ^^l^^^^^^^Í^Íifl^^^^Íá^ ^^^^^ ij^^^ÍÍ^ t^^^^i^^/l^í^^^^l,^^^^-?^ ^^^?-J_-i^^ ^
podnúenkouprevykonanie^acazaslame^sledkunaŠmw^omnaz^

^^^^^1^J^^-OJ^^^^ .^^^..]?G^ !el^(Lúčel* budeme Pri uplatňovaní
refundácie nákladov na dopravu tieto vyčíslovať pri fakturácii zvlášť.

^^^eR^^^a^b^^d^!u^n<áá^^^^?o^lo^^L^^^doľčTnÍa,d0?^
^^lávateľo^RtJVZ bud^Tťzato;ze oá^^láo^°fy odstupuiete &^u objledn,áv^". d
.^s."a""3r.Ass" ^S^^ÄS
konanie RÚVZ, vrátane návrhu opatrení v pripade závadnosti vzoriek.

.^?r^?^iYS-í,LP^Íío^^ir>re?í^^ie- fol?lu^ľ?^°^aktné ú(?aje obiednávateľa" a
^f^^ľTlJi!.<Íl!?^IiaÍ!lS"?o.^a"í.lL!S^na ČLil8/2?l?<E^SOCíľme osobnych údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 18/2018 Z.. z."\

Ing.^vinenaťancákoyá
veäúca odboru HTČŕ

NAVRATKA:
v

Č.: 2020/02920-02/41/HTČ *

Súhlasím stym, aby naša objednávka^^.^.^^zo dňa ..^Wl??.........., ktorá bude
realÍzovaná^Vašim úradom, bola vykonaná v dohodnutom rozsahu, termíne a bola účtovaná sumou
cca^ľy^"": '.ktom,v,pripade omeškania uhradíme SPOi" s úrokom z omeškaniaTvzmyZ
Vášho potvrdenia objednávky.
Príloha č. 2: vyplnený formulár "Kontaktné údaje objednávateľa".

*<

/^W ^ Mv dňa ff^MlV
Podpis a pečiatka objednávateľí

Telefón Fax ICO
w

E-mail Intemet
055/7860 1.28 055/7860 151 00606723 ekonom@mvzke.sk www.mvzke.sk


