
Organizácia
Mesto Stupava
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava_______________
Adresa dodávateľa

EMPORO, s.r.o.
Lazaretská 8 
81108 Bratislava

Objednávka čís.: 63/2016
Objednávka na paletové ohrádky

Predmet objednávky Spolu
Eur

Objednávame si u vás drevené paletové ohrádky 1200x800x200mm v počte lOks v 
celkovej cene 115,08 s DPH

SPOLU 115.08

Presná adresa a PSČ 
odberateľa, ktorému má 
byť faktúra zaslaná

Mesto Stupava 
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava

Bankové spojenie odberateľa 3320644001/5600
Dodacia lehota
Splatnosť ......... dní od doručenia faktúry
ICO 00305081

Vystavil pracovník zodpovedný za prevzatie a predbežnú kontrolu objednávky Bubnič Róbert.
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ZÁKLADŇA FINANCNA KONTROLA
vykonaná v zmysle § 6 ods.4 a § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. 

na overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančnej operácie

Príjem/poskytnutie alebo použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia alebo jej časť je -  nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom -  
zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných 
financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, vo finančnej operácii je -  nie je 
možné pokračovať

RóbertBubn«/ /  » « - « - a »

(meno a priezvisko) podpis : .................d ň a ....................

Finančná operácia alebo jej časť je -  nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom -  
zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných 
financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, vo finančnej operácii je -  nie je 
možné pokračovať 

ln8- Silvia Kapášová
1 o MÁ) 2016

(meno a priezvisko) podpis : ......... .............................. d ň a ....................

Finančná operácia alebo jej časť je -  nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom -  
zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných 
financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, vo finančnej operácii je -  nie je 
možné pokračovať

(meno a priezvisko) podpis : .......................................dňa

Finančná operácia je /  nie je* v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a 
účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
Finančnú operáciu alebo jej časť ie /n ie  je možné vykonať, vo finančnej operácii nie je 
možné pokračovať ^

Mgr. Zuzana Loviškova

(meno a priezvisko)

Vystavená dňa: «DATUM» 

Schválil



Drevená paletová ohrádka 1200x800 mm, výška 
200 mm

13

e u r  9,59
EUR 11,51 s DPH

kód: 116265 

predajná jednotka: ks

dostupnosť na sklade 

ukázat dostupnosť

Pridať do porovnávania

Popis Parametre

- skladacie
- nasadzovacie do požadovanej výšky
- podľa normy EN 13545
Paletové ohrádky sú vhodné pre prepravu a 
uskladnenie tovaru na štandardných paletách, 
ktorý výborne chráni obsah pred jeho 
poškodením. Ohrádka sa skladá zo 4 bočníc z 
hobľovaného ihličnatého dreva o hr. 20 mm 
spojených prinitovanými, pozinkovanými rohovými 
pántami. Pánty umožňujú presné zapadnutie 
ohrádky na paletu alebo na nižšiu ohrádku.
Možno ich nasadzovať na seba do ootrebnei

hmotnosť:
dľžka:
šírka:
výška:

10 kg 
1200 mm 
800 mm 
200 mm
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http://www.emporo.sk/drevena-paletova-ohradka-1200x800-mm-vy


1.Košík 2.Objednávka Dokončení
objednávky

Drevená paletová ohrádka 1200x800 mm, výška 200 mm

116265

10 ks

Na sklade

e u r  11,51 s DPH 
C ena / ks

EUR 95,90 

x

Doprava
zadarmo od 
EUR 100,00!

Cena celkom: 95,90
EUR 115,08 s DPH

Pokračovať v nákupe Dopytovatj Objednať
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http://www.emporo.sk/exec/order.asp

