Stredná priemyselná škola Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24, 08901 SVIDNÍK
IČO: 00520225, DIČ: 2020785173
Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Róbert Hriž - ECOLIVE
Ľ. Štúra 489/9
089 01 SVIDNÍK
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

0043

Objednávajúci
útvar:
SVIDNÍK, dňa 23.12.2015

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni a kopírky v počte 3 ks v celkovej
hodnote 110,40 EUR.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná
1

Stredná priemyselná škola Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24
08901 SVIDNÍK

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000513641 / 8180
IBAN:
SK06 8180 0000 0070 0051 3641

Miesto dodania a dod. lehota

Stredná priemyselná škola Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24
08901 SVIDNÍK

2

3

28.12.2015

Vybavuje:
4

Mgr. Monika Velčiková

Mgr. Pavel Olejár
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 a § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.*
Pripravovaná finančná operácia
a) je – nie je* v súlade s rozpočtom
c) je – nie je* v súlade s osobitnými predpismi
d) je – nie je* v súlade s medzinárodnými zmluvami
e) je – nie je* v súlade s uzatvorenými zmluvami
f) je – nie je* v súlade s vydanými rozhodnutiami
g) je – nie je* v súlade s internými aktmi riadenia o hospodárení s ver. prostriedkami
h) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
spĺňa – nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................

Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh): .......................................................................
Dátum .......................
* nehodiace sa škrtnite

Podpis .........................

Podpis
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

