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Nákupca:

Útvar

E-mail

Telefón:

Fax:

HORVÁTHOVÁ Anna 
Nákup SCM

xxxxx
xxxxx
xxxxx

Dodávateľ / Zhotoviteľ:
Kompetenčné a certifikačné centrum
kybernetickej bezpečnosti
Na družstvo 125
916 25 Brunovce
Slovenská republika
SAP číslo dodáv.: 250790
IČO: 52 839 052
IČ DPH: SK2121156345

Objednávame si u Vás za nižšie uvedených podmienok:
Kontaktná osoba:
xxxxxxxxx
cell: xxxxxxxxxx
Mena: EUR

Číslo
riadku

Predmet Cena spolu Dátum(termín)
plnenia do

Miesto plnenia
/Miesto vykonania
diela

        1 ZÁKLADY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 280,00 07.10.2021 Firma
MOL IT & Digital GBS
Slovakia, s. r. o.
Vlčie hrdlo 1
SK-824 12
BRATISLAVA

Základy kybernetickej bezpečnosti
Termín: 7.10.2021 Cena: 280 EUR Účastníci: xxxxxxx

Spolu: 280,00     EUR

Ceny sú uvedené bez DPH

Splatnosť faktúry: 30 dní od doručenia faktúry

Pre rýchlejšiu identifikáciu Vašich faktúr Vás prosíme, aby ste na faktúrach uvádzali číslo tejto nákupnej objednávky a číslo riadku.

MOL IT & Digital GBS Slovakia, s. r. o.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 52 377 857
Spoločnosť je zapísaná v obchodnon registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka íslo: 137027/B
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Neoddeliteľnou súčasťou tejto nákupnej objednávky sú nasledovné prílohy:
Nákupná objednávka prevláda nad znením jej príloh, ustanovenia nákupnej objednávky majú prednosť pred ustanoveniami jej príloh. 
Potvrdením (podpisom) tejto nákupnej objednávky dodávateľ prehlasuje, že sa riadne oboznámil so VNP, týmto porozumel, s nimi 
súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť. Spoločnosť MOL IT & Digital GBS Slovakia, s. r. o. oboznámi dodávateľa s každou zmenou svojich 
VNP tým, že mu zašle ich platné a účinné znenie v písomnej forme.

Aktuálne znenie HSE požiadaviek spoločnosti MOL IT & Digital GBS Slovakia, s. r. o. a interných predpisov spoločnosti MOL IT & 
Digital GBS Slovakia, s. r. o. môže dodávateľ sledovať po prihlásení na webovom sídle spoloč nosti SLOVNAFT, a.s. 
http://slovnaft.sk/sk/o-nas/centrum-dodavatelov/sd-hse-poziadavky-pre-kontraktorov
Užívateľské meno: xxxxxxx
Prístupové heslo: xxxxxxxx

Ak je celková čistá hodnota nákupnej objednávky nižšia ako 1000 EUR, je platná bez vlastnoručného podpisu.

Crisis Protocol:
Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu spoloč nosti skupiny SLOVNAFT vystavujú nákupné objednávky bez vlastnoruč ných 
podpisov a to buď z ERP systému SLOVNAFT, alebo z osobitne určenej e-mailovej adresy. Táto nákupná objednávka predstavuje 
oficiálnu, právne záväznú objednávku bez vlastnoručného podpisu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto nákupnej objednávky, 
obráťte sa, prosím, na svoju obvyklú kontaktnú osobu v rámci Nákupu SLOVNAFT alebo na osobu, ktorá je uvedená na nákupnej 
objednávke. Potvrďte prosím prijatie tejto nákupnej objednávky e-mailom na e-mailovú adresu nákupcu uvedenú v tejto nákupnej 
objednávke a tiež prosím potvrďte, že tovary alebo služby objednané prostredníctvom tejto nákupnej objednávky budú riadne dodané.
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Dodávateľom sa pre účely tejto nákupnej objednávky rozumie predávajúci, zhotoviteľ, poskytovateľ, dopravca, vykonávateľ a iné, t.j.
adresát tejto nákupnej objednávky, ktorý na základe tejto nákupnej objednávky zabezpečuje pre spoločnosť MOL IT & Digital
Slovakia, s. r. o. dodanie tovaru, poskytnutie služby, vykonanie diela a iné, a to bez ohľadu na to, ako je označený v iných
dokumentoch súvisiacich s touto nákupnou objednávkou (ako sú napr. rámcové zmluvy, Všeobecné nákupné podmienky a iné), resp.
v príslušných právnych predpisoch upravujúcich jednotlivé typy zmlúv.
Potvrdením (podpisom) tejto nákupnej objednávky dodávateľ potvrdzuje,  že akceptuje túto nákupnú objednávku v plnom rozsahu a
bez výhrad a zaväzuje sa ju riadne a včas splniť. Akékoľvek dodatky, výhrady,  obmedzenia alebo iné zmeny týkajúce sa tejto
nákupnej objednávky  vykonané dodávateľom v žiadnom prípade nebudú zaväzovať spoločnosť MOL IT & Digital Slovakia, s. r. o.,
pokiaľ ich výslovne písomne neakceptuje. V prípade rozporu podmienok uvedených v nákupnej objednávke s platnou zmluvou s
rovnakým predmetom dodania uzavretou medzi spoločnosťou MOL IT & Digital Slovakia, s. r. o. a dodávateľom, platia ustanovenia
platnej zmluvy.

Na znak súhlasu s obsahom tejto nákupnej objednávky Vás žiadame o jej potvrdenie a vrátenie na adresu spoločnosti MOL IT &
Digital Slovakia, s. r. o., do 2 dní od dátumu odoslania nákupnej objednávky.

Potvrdenie nákupnej objednávky dodávateľom ________________________________________________
Obchodné meno dodávateľa

Meno, priezvisko a funkcia
oprávneného(ných) zástupcu(ov) dodávateľa

Miesto a dátum podpisu, podpis oprávneného(ných)
zástupcu(ov) dodávateľa
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