
DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0001/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás mlieko a mliečné výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0002/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás potraviny

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0003/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás  mrazené výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Tauris Cassovia s.r.o.
Potravinárska 6
979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0004/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0005/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Jarmila Juhová MIBA
Fučíkova 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0006/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás potraviny

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Roľnícko obchod. družstvo
09431 Ďurďoš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0007/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás zemiaky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0008/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás chlieb a pek. výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Tribe kom.spol.
Prešovská
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0009/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás materiál podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

TUAL s.r.o.
8.mája 492/11
089 01 SVIDNÍK
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0010/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás digitálny tlakomer OMRONv počte 1 ks á 91 € a
aquatherm hrejivý v počte 5 ks á 8,50€

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Emília Deutschová LUCIA
Záhradná 18
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0011/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás čisiace a dez. prostriedky na základe vykonaného
prieskumu cien

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0012/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás čisiace a dez. prostriedky na základe vykonaného
prieskumu cien

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0013/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás kancelárske potreby na základe vykonaného prieskumu
cien

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Emília Deutschová LUCIA
Záhradná 18
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0014/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás kancelárske potreby na základe vykonaného prieskumu
cien

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Poliklinika ILB s.r.o.
Kukorelliho 334/16
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0015/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás preventívne lekárske prehliadky na rok 2019 v počte cca
14 osôb

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Poliklinika ILB s.r.o.
Kukorelliho 334/16
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0016/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás preventívne lekárske prehliadky na rok 2019 v počte cca
7osôb

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

APOLON s.r.o.MUDr Deutsch
Kukorelliho 334/16
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0017/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás preventívne lekárske prehliadky na rok 2019 v počte cca
17osôb

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MEDMIH,s.r.o.
Kukorelliho 16/334
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0018/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás preventívne lekárske prehliadky na rok 2019 v počte cca
5 osôb

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKRI plus s.r.o
Dukelska 790
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0019/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0020/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Ján Varga - VATECH
Okružná 106/116
076 64 ZEMPLÍNSKA TEPLICA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 22.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0021/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

22.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 23.01.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0022/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás pohostenie pre 72 osôb

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

23.01.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.02.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0023/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás mlieko a mliečné výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

12.02.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.02.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0024/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás chlieb a pekárenské výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

12.02.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Tauris Cassovia s.r.o.
Potravinárska 6
979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.02.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0025/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

12.02.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.02.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0026/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

12.02.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.02.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0027/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás potraviny

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

12.02.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.02.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0028/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás mrazené výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

12.02.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Jarmila Juhová MIBA
Fučíkova 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.02.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0029/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás potraviny

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

12.02.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Roľnícko obchod. družstvo
09431 Ďurďoš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.02.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0030/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás zemiaky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

12.02.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 12.02.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0031/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

12.02.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 12.02.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0032/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

12.02.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.03.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0033/19
Číslo zmluvy:

Názov

mlieko, ml. výrobky, vajíčka

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.03.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.03.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0034/19
Číslo zmluvy:

Názov

chlieb, pečivo

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.03.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Tauris Cassovia s.r.o.
Potravinárska 6
979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.03.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0035/19
Číslo zmluvy:

Názov

mäso, mäs. výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.03.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.03.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0036/19
Číslo zmluvy:

Názov

ovocie, zelenina

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.03.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.03.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0037/19
Číslo zmluvy:

Názov

hydina, mraz. výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.03.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
8827362110 / 5600
SK96 5600 0000 0088 2736 2110

PRIMA banka Slovensko A.s.

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Jarmila Juhová MIBA
Fučíkova 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.03.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0038/19
Číslo zmluvy:

Názov

potraviny

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.03.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0039/19
Číslo zmluvy:

Názov

potraviny

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.03.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

EZV spol. s r.o.
Kuzmányho 2
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 11.03.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0040/19
Číslo zmluvy:

Názov

servis napúšťacieho zariadenia v kotolni

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.03.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Pejtr Ján Trudič
Vajanského 56
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 12.03.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0041/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás 1 ks pečiatky Trodat 5211 s textom "Základná finančná
kontrola ..."

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

12.03.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 14.03.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0042/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

14.03.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 14.03.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0043/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

14.03.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Emília Deutschová LUCIA
Záhradná 18
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 14.03.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0044/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa vykonaného prieskumu cien

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

14.03.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0045/19
Číslo zmluvy:

Názov

mlieko, ml. výrobky, vajíčka

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0046/19
Číslo zmluvy:

Názov

chlieb, pečivo

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Tauris Cassovia s.r.o.
Potravinárska 6
979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0047/19
Číslo zmluvy:

Názov

mäso, mäs. výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0048/19
Číslo zmluvy:

Názov

hydina, mraz. výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0049/19
Číslo zmluvy:

Názov

ovocie, zelenina

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0050/19
Číslo zmluvy:

Názov

potraviny

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MCOM-NET s.r.o.
Dukelská 57/64
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 10.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0051/19
Číslo zmluvy:

Názov

PC

Objednávame si u Vás 1 ks PC HP ProDesk 600 G1 SFF

Core i3 4130 3.4GHz/4GB DDR3/128GB SSD + 320GB HDD
DVD-RW-slim/Intel HD Graphics/Win 10 Pro 64-bit

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

10.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Váhaspol - Jozef Špigeľ
Maybaumová 7959
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 11.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0052/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás servis váhy do 15 kg -<nastavenie pred overením v.č.
55075

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

15.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 15.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0053/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

15.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 15.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0054/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

15.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Ľuník Rudolf,mech.el.zar.
Fučíkova 372
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 12.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0055/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás chladničku  Gorenje v počte 1 ks

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Cyril Dudáš - Elektrotransport CD
Sov. hrdinov  373/11
08901 SVIDNÍK
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 26.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0056/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás opravu výťahov:
TOV-A1L 1000kg v.č. 4033
TOV-A1L  630kg v.č. 4033A
v rozsahu
- pohon kabínových dverí - š. 900mm, 1 ks, ľavé
- nosiče šachtových dverí - š. 900mm, 4 ks, ľavé
- pohon kabínových dverí - š. 800mm, 1 ks, pravé
- nosiče šachtových dverí - š. 800mm, 4 ks, pravé

doprava, demontáž a montáž,

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

26.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

 Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková



Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Web shops, s.r.o.
Tesárska 19/142
Prešov - Haniska
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 30.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0057/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás 22 ks okenných horizontálnych žalúzií

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 30.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0058/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potreby útulku
podľa priloženého zoznámu

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Krusado - Krupa Ľubomír
08646 Porúbka
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 30.04.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0059/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame is u Vás tovar podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.04.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.05.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0060/19
Číslo zmluvy:

Názov

potraviny

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.05.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.05.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0061/19
Číslo zmluvy:

Názov

chlieb, pečivo

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.05.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.05.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0062/19
Číslo zmluvy:

Názov

mlieko, ml. výrobky, vajíčka

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.05.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Tauris Cassovia s.r.o.
Potravinárska 6
979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.05.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0063/19
Číslo zmluvy:

Názov

mäso, mäs. výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.05.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.05.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0064/19
Číslo zmluvy:

Názov

hydina, mraz. výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.05.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.05.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0065/19
Číslo zmluvy:

Názov

ovocie, zelenina

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

31.05.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Jarmila Juhová MIBA
Fučíkova 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 02.05.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0066/19
Číslo zmluvy:

Názov

potraviny

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 20.05.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0067/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky na základe
vykonanéhjo prieskumu cien

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

20.05.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Emília Deutschová LUCIA
Záhradná 18
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 20.05.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0068/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky na základe
vykonanéhjo prieskumu cien

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

20.05.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 20.05.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0069/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás materiál podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

20.05.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 20.05.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0070/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás materiál podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

20.05.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0071/19
Číslo zmluvy:

Názov

chlieb, pečivo

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0072/19
Číslo zmluvy:

Názov

mlieko, ml. výrobky, vajíčka

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Tauris Cassovia s.r.o.
Potravinárska 6
979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0073/19
Číslo zmluvy:

Názov

mäso, mäs. výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0074/19
Číslo zmluvy:

Názov

potraviny

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0075/19
Číslo zmluvy:

Názov

ovocie, zelenina

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 01.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0076/19
Číslo zmluvy:

Názov

hydina, mraz. výrobky

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

30.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

AXDATA s.r.o.
Škultétyho 22
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 05.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0077/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si vás 2 ks tonery HP 5949X

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

05.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 10.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0078/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame is u Vás tovar podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

10.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 10.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0079/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame is u Vás tovar podľa potreby

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

10.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

LUDUS s.r.o.
Dukelská 51/55
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 10.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0080/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás OOPP podľa priloženého zoznamu

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

10.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

AMM Prešov s.r.o
Petrovanska 1
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 17.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0081/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás  opravu brzd a kontolu klimatizácie  na vozidle
PEUGEOT BOXER

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

17.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Tribe kom.spol.
Prešovská
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 20.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0082/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u vás material na údržbu podľa priloženého zoznámu

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

20.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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



DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701  Giraltovce

IČO: 00691674, DIČ: 2020777429

Perfekt Distribution a.s.
916 31 Kočovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Giraltovce, dňa 24.06.2019

Objednávajúci
útvar:

Adresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

Číslo objednávky: 0083/19
Číslo zmluvy:

Názov
Objednávame si u Vás jednorazové rukavice v počte 50 balení

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

24.06.2019

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

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa
BBAN:
IBAN:

Bankové spojenie:
7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Štátna pokladnica

Magdaléna Feničová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum: Podpis:

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zamestnanec:

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis:
(alebo štatutárny orgán)

(Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)* nehodiace sa škrtnite

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie *, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

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


