Objednávka č. 201900150
Odberateľ: Materská škola Bajkalská

Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Bajkalská 4866/31
080 01 Prešov
IČO: 42085446
DIČ: 2022727047

Heydukova 12
811 08 Bratislava
IČO: 35908718

IČ DPH:

Dátum vystavenia:

Spôsob platby: Banka

IČ DPH: SK2021907492
23.08.2019

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s.

Vybavuje: Jarmila Kandrová

SK14 7500 0000 0040 0786 6067
IBAN:
Dátum dodania: 26.08.2019 Spôsob dopravy:

Telefón: +421 517719609

Miesto určenia:

Ponuka zo dňa:

Fax:

E-mail: ms.bajkalska@condornet.sk
číslo:

Predmet objednávky: tovar
Objednávame si u Vás:
P.č.

Názov

1

Svet škôlkara - Jazyk a komunikácia
Rozpočtová klasifikácia:

2

4

Spolu (€)

1

ks

34.0400

34.04

1

ks

34.0400

34.04

1

ks

34.0400

34.04

1

ks

7.1800

7.18

72g 09111633009

distribúcia
Rozpočtová klasifikácia:

Jedn. cena (€)

72g 09111633009

Svet škôlkara - Umenie a kultúra
Rozpočtová klasifikácia:

MJ

72g 09111633009

Svet škôlkara - Človek a príroda
Rozpočtová klasifikácia:

3

Množ.

72g 09111633009

Spolu s DPH

109,30

Objednávku prosíme doložiť k faktúre.
PaedDr. Renáta Gumanová
riaditeľka školy
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon
Finančná operácia je nie je * v súlade

/ iný úkon majetkovej povahy *

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce
po rozpočtovom roku podľa písmena a)
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
f) vnútornými predpismi alebo
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písm. a) až f)
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, je - nie je* možné v nej pokračovať, je - nie je* potrebné vymáhať poskytnuté plnenie.
23.08.2019
PaedDr. Renáta Gumanová
Dátum: ...........................
Podpis: .....................................
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať, je - nie je* možné v nej pokračovať, je - nie je* potrebné vymáhať poskytnuté plnenie.
23.08.2019
PaedDr. Silvia Maľuková
Dátum: ...........................
Podpis: .....................................
* nehodiace sa preškrtnúť

