Objednávka č.: 19253-2019
Adresa dodávateľa:

MAXFI, s.r.o.

Reca č. 645

Mesto Štúrovo

92526 Reca

Námestie slobody 1

IČO: 50474316

943 01 Štúrovo
IČO:

00309303

DIČ:

2021060789

Bank. sp.:

Dodacia doba:
Splatnosť:

30.8.2019
Prevodný príkaz

SK44 0200 0000 0001 7502 2172

Objednávame u Vás:
Por.
číslo

Predmet objednávky

Množstvo

1 nerezové nádoby na prepravu jedla 17l č. produktu 10494
pre MsÚ Štúrovo, Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo s
dopravou

Jedn.
množ.

10,00 Ks

Jedn. cena
bez DPH

69,00

%
DPH

0

Cena spolu bez DPH

690,00

Spolu za 1 položku objednávky

690,00 €

Spolu za 1 položku objednávky s DPH

690,00 €

Miesto určenia: MsÚ Štúrovo
Poznámka:
platobné podmienky: platba na základe faktúry so splatnosťou 14 dní od vystavenia dokladu

tel.č.: 036/2851 346 Mgr. E.Hakkeová

Mesto Štúrovo
Vybavuje: Edita HAKKEOVÁ, 036/7511073
Mesto Štúrovo, 8.8.2019

Funk.klasifikácia

?

Ekon.klasifikácia

633

Pečiatka a podpis objednávateľa

Program

006

Zdroj

41

Typ zdroja

Suma s DPH

R

690,00
690,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
príjem/ poskytnutie alebo použitie / právny úkon/ iný úkon majetkovej povahy*
finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s
a)
rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok
b)
rozpočtom obce na dva rozpočtové roky
c)
osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d)
zmluvami uzatvorenými obcou

e) rozhodnutiami obce
f) vnútornými predpismi obce
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca

dátum a podpis

VYJADRENIE:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko nadriadeného zamestnanca

SRS® 8.8.2019 8:50:13

dátum a podpis
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