
OBJEDNÁVKA č.: ZŠsMŠ /94/2022

Objednávateľ:

Základná škola s materskou školou
Radvanská 1

974 05 Banská Bystrica

IČO: 52439666
Dlč: 2121070556

Banka: ČSOB a.s., Banská Bystrica
číslo účtu: 4017175745/7500
IBAN: SK46 7500 0000 0040 1717 5745

Telefón: 048 / 4161927
E-mail: skolaradvan@skolaradvan.sk
Objednávku vystavila:
Anna Zacharová
Vybavuje: Mgr. Zuzana Dianová

Dodacie podmienky:

Cenová ponuka č.:
zo dňa:

Dodávateľ:

TERRAIN, s.r.o.
M.R. Štefánika 34
01 001 Žilina

IČO: 52140113
IČ DPH:SK2120966276
Dlč: 2120966276
č.t.: +421949017354
E-mail:

Banka: .

Číslo účtu:
IBAN: SK90 8330 0000 0027 0161 2500

Dátum vystavenia: 06.12.2022

Spôsob platby: bankovým prevodom

Por.
číslo

1.

2.

3.

4.

5.

Názov a druh tovaru

Sogencia set: Deti a adolescenti

Karty pre adolescentov

Karty s príbehmi — storyrelling card

Systém hodnôt

More emócií

Cena spolu:

Cena zaJednotk.
Množstvo jedn. bez

1

1

1

1

1

množstvo

ks

ks

ks

ks

ks

DPH
55,00

44,17

33,00

26,67

27,50

Cena spolu
S DPH

66,00

53,00

39,60

32,00

33,00

223,60

e nas ca
s materskou školou

Radvanské
974 05 Banská Bystrica

Pečiatka a podpis
riaditeľa školy

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh finančnej operácie: objednávka pomôcok pre školského psychológa

Finančná operácia alebo jej časť
je v súlade* /

s rozpočtom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
s vnútornými predpismi a zmluvnými vzťahmi.

Finančnú operáciu alebo jej časťje možné*/ nie-je-možwé*

a vykonať,

nej pokračovať,
c) vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo
jej časťuž vykonala.

za c(föô/
Zodpovedný zamestnanec: Anna Zacharová, ekonómka

Dátum a podpis: 06.12.2022

* /Nehodiace sa prečiarknite.

Finančná operácia alebo jej časť
je v súlade* / nie je-v-súlade*
s rozpočtom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
s vnútornými predpismi a zmluvnými vzťahmi.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné*/ nie-je-možné*
a) vykonať,
b) v nej pokračovať,
c) vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo
jej časťuž vykonala.

Vedúci zamestnanec: Mgr. Katarína Príbojová, riaditelka školy

Dátum a podpis: 06.12.2022

* (Nehodiace sa prečiarknite.


