
Zmluva číslo: 111/4/2021
DOPORUČENE!

P.č. Názov, popis
Mer. 
jedn.

Množstvo
Cena za jedn. s 

DPH 
Spolu

Objednávame u Vás tovar: ND na PD288BP, PB921AD, PD580AU, PD130BP

Zadné pero 23 listové MTS, č.45 ks 2 991,20 € 1 982,40 €
Ttrmeň zadného pera MTS L 320mm, pr.drôtu ks 4 27,00 € 108,00 €
Čap zadného pera, pr.35mm MTS, č.31 ks 2 22,20 € 44,40 €
Matica M30*1,5 MTS na čap zad.pera, č.14 ks 2 6,60 € 13,20 €
Púzdro zadného pera  MTS, č.33 ks 2 18,48 € 36,96 €
Matica strmeňa pr.22,20, č.182 ks 8 4,80 € 38,40 €
Chladič vodný MTS, nové teleso, č.37 ks 1 664,20 € 664,20 €
Zadné pero 23 listové MTS, č.45 ks 2 991,20 € 1 982,40 €
Ttrmeň zadného pera MTS L 320mm, pr.drôtu ks 4 27,00 € 108,00 €
Čap zadného pera, pr.35mm MTS, č.31 ks 2 22,20 € 44,40 €

 František Matušík - AUTOAGREGÁTY
Centrum 1749/45

017 01 Považská Bystrica 

  

OBJEDNÁVKA číslo: 258/3/Ra/04/2022

V Trenčíne dňa : 28.04.2022 Dodacia lehota: do                      31.05.2022

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05  Trenčín

Čap zadného pera, pr.35mm MTS, č.31 ks 2 22,20 € 44,40 €
Matica M30*1,5 MTS na čap zad.pera, č.14 ks 2 6,60 € 13,20 €
Púzdro zadného pera  MTS, č.33 ks 2 18,48 € 36,96 €
Matica strmeňa pr.22,20, č.182 ks 8 4,80 € 38,40 €
Hydromotor MRAK 6-16-2 rozmetadla ks 1 159,12 € 159,12 €

Sumár objednávky 5 270,04 €

Splatnosť faktúry: 30 dní

Upozorňujeme dodávateľa na nutnosť dodržania všetkých formálnych náležitostí faktúry a tiež povinnosť uviesť na faktúre číslo tejto objednávky. 

Ak tieto náležitosti nebude faktúra obsahovať, nebude uhradená a bude vrátená dodávateľovi späť na doplnenie.

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168

                   SK5081800000007000510133

Tel. : 0902978613

e-mail: drahomir.racko@sctsk.sk

IČO : 379 15 568 IČ DPH: SK 2021764767

Vybavuje :  Mgr.Drahomír Račko

  Pečiatka a podpis

INKASNÉ DÁTA : 

Súhlas číslo: 

Stanica určenia :  Priemyselná 4, 971 01 Prievidza

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.



                  Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
                                                          Brnianska 3, 911 05  Trenčín            

Krycí list k základnej finančnej kontrole 

Finančná operácia je overovaná základnou finančnou kontrolou v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších 
predpisov.

 - zamesnanec zodpovedný za iné odborné činnosti

je - nie je     možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať* 
je - nie je     možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať* 
je - nie je    potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala* 

                       Mgr. Drahomír Račko 
meno a priezvisko: .............................................. dátum: .............................podpis:.................................. 
  
  
 - určený vedúci zamestnanec

je - nie je     možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať* 
je - nie je     možné vo finančnej operácii alebo jej časti pokračovať* 
je - nie je    potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala* je - nie je    potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala* 

                         Mgr.Pavol Hrdina 
meno a priezvisko: .............................................. dátum: ...............................podpis:................................ 

* Nehodiace sa škrtnite 


