Objednávka č. 202000011
Odberateľ: ABC-Centrum voľného času

Dodávateľ: Up Slovensko, s. r. o.

Októbrová 4712/30
080 01 Prešov
IČO: 00187453
DIČ:

Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava-Ružinov
IČO: 31396674

IČ DPH:

Dátum vystavenia:

Spôsob platby: Banka

IČ DPH: SK2020321864
18.02.2020

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s.

Vybavuje: Danka Onofrejová

SK43 7500 0000 0040 0806 6432
IBAN:
Dátum dodania:
Spôsob dopravy:

Telefón: +421 517712291

Miesto určenia:

Ponuka zo dňa:

Fax:

E-mail: onofrejova@centrum.sk
číslo:

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

Názov

1

darčekové poukážky
Rozpočtová klasifikácia:

2

41
41

Spolu (€)

ks

2.0000

634.00

ks

10.0000

660.00

MJ

317
66

0950 637002 2

krajské a okresné kolá predmetových olympiád
Rozpočtová klasifikácia:

Jedn. cena (€)

Množ.

0950 637002 2

Spolu s DPH

1 294,00

Objednávku prosíme doložiť k faktúre.
Mgr. Elena Šimčíková
riaditeľka CVČ
..................................................................................
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.
18.02.2020
Danka Onofrejová
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.
18.02.2020
Mgr. Elena Šimčíková
Dátum: ...........................
Podpis: .....................................
* nehodiace sa preškrtnúť

