
Dodávateľ:

SCHAFY, spol. S r. o.

Továrenská 3

90101 Malacky

IČO: 17332575
I~ DPH: SK2020356866

DIČ: 2020356866

Zapísané v OR Okresnéhosúdu Bratislava 1., oddiel: Sro, vložka číslo
12994/B

FAKTÚRA Č.: 111413

Konštantný symbol :0008

Odberateľ:

Správa kultúrnych a športových zariadeni
mesta Trnava
Hlavná 17

917 01 Trnava
Slovensko

Bankové spojenie

BIC: SUBASKBX IBAN :
IČO: 00598135

IČ DPH: SK2021190963
DIČ: 2021190963

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: auto

Dátum vyhotovenia:

Dátum dodania.

Dátum splatnosti:

20.12.2011
20.12.2011
03.01.2012

Fakturujeme Vám dodanie kontajnera na základe Kúpnej zmluvy č.11/2011 - KZ zo dňa 30.11.2011

Jednotka Jedn.cena DPH Celkom cena
Označenie Popis množstva Množstvo bez DPH % bez DPH

1111644 Kancelárskykontajnersosanitámym ks 1.000 6489.0000 20 6489.00
zariadenim,6055x2435x2591mm,RAL3000/7035-+ťlopravaa
vyloženie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v
Slovenskej Republike.
Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy SCHAFY, spol. s r.o. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola úhrada pripísaná na
účet dodávateŕa.Za každý deň omeškania môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžne] sumy.

% Základ EUR DPH EUR
O --

20 6489.00 1297.80

Prevzal:

Vystavil:
Telefón:
Fax:

__~~~fl~.j~,:::_~..,~~~~ty@·~Dg~sk._',... .-~.".--,,-~'"."'.

bprávnenie !( financnej fJJ)";r3cii

Predbežná kontrola v s(!l;ld'? so zákonom

č.502/2001 Z.Z § 9 ZP' n á

F. -' opera' cia '-~.' 'f d';/v.ok.mancna . "F",r"",' - ."
zrealizované? v s(I!8dE::-'(;/;' ;~ď_' '~'l .•. '.0

zmtuvou. s píáv:-\dfi ai",o~.~f~VI~~ .
majetkovej povahy v € I ..••..

zodpovedný zamestnanec ~; •..

Su'htas s preplatením zo rez-počtu:
L "'~. 0'0 . ,.,..0-

Funkčné ki8~.:.i~;kacia.....···..··\2..:-·0t:>V
Ekonomick, ' '-"'KaCIa •••:1 .

I

Ve..l ;":'..' " . -/J"u:"'· _.•••. " •.~~•."...... 1'0

Spolu bez DPH:

DPH:
6489.00 EUR
1297.80 EUR

Celkom: 7786.80 EUR

K úhrade: 7786.80 EUR
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