DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701 Giraltovce
IČO: 00691674, DIČ: 2020777429
0001/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
mrazená hydina, zelenina, ryby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0002/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
chlieb, pečivo

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0003/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
mlieko, ml. výrobky,vajíčka

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0004/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
NOEMA s.r.o.
Budova Jednoty SD 1
08203 Lemešany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
mäso, mäs. výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0005/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0006/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Jarmila Juhová MIBA
Fučíková 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

28.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0007/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
ovocie, zelenina

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0008/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
UNIPRESS-Š.Puchalík
Bartošovce 125
086 42 Bartošovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 05.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tlačivá podľa priloženého zoznámu

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

15.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0009/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 05.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás material podľa priloženého zoznámu

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

15.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0010/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 05.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás material podľa priloženého zoznámu

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

15.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0011/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 05.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace potreby pre útulok podľa priloženého zoznámu

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

15.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0012/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 26.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás občerstvenie na poradu zamestnancov spojenú zo
zahájením nového roka na 26.1.2018

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

26.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0013/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 29.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás lekárske prehliadky pre zamestnancov v počte cca 23.

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

29.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0014/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 29.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame is u Vás lekárske prehliadky pre zamestnancov.
MUDr.Maťaš cca 12 osôb
MUDr.Vlček cca 6 osôb

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

29.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0015/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 29.01.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás lekárske prehliadky pre cca 7 zamestnancov.

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

29.01.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0016/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
ELFRAZAUN
Kalnište 6
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás opravu el mlynčeka na mäso a ponorného mixera

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

01.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0017/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
NOEMA s.r.o.
Budova Jednoty SD 1
08203 Lemešany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
mäso, mäs. výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

28.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0018/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
mlieko, ml. výrobky, vajíčka

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

28.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0019/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
chlieb, pečivo

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

28.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0020/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

28.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0021/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
hydina, mraz. výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

28.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0022/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
ovocie, zelenina

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

28.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0023/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
Na základe vykonaného prieskumu cien si Vás objednávame kancelárska
potreby na základe vykonaného prieskumu cien

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

02.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0024/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
LUCIA spol. s.r.o
Fučíková 2
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
Na základe vykonaného prieskumu cien si Vás objednávame kancelárska
potreby na základe vykonaného prieskumu cien

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

02.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0025/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

02.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0026/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

02.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0027/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Baran - servis
Soľnobanská 36
08001 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás opravu žehličky MAXI VAPOR v počte 1 ks

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

06.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0028/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Institut Bazalní stimulace s.r.o
J. Opletala 680
738 02 Frýdek Místek
Česká republika

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 15.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás kurz bazalnej stimulácie na základe Vašej ponuky zo
dňa 12.2.2018.

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

15.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0029/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15
949 01 NITRA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 16.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás skartáciu dokumentov v termíne po 15.3.2018

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

16.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0030/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Roľnícko obchod. družstvo
09431 Ďurďoš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 16.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
zemiaky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

16.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0031/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 21.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace a dez. prostriedky na základe vykonaného
prieskumu cien

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

21.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0032/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Emília Deutschová LUCIA
Záhradná 18
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 21.02.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace a dez. prostriedky na základe vykonaného
prieskumu cien

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

21.02.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0033/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
NOEMA s.r.o.
Budova Jednoty SD 1
08203 Lemešany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
mäso, mäs. výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0034/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
chlieb, pečivo

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0035/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
mlieko, ml. výrobky, vajíčka

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0036/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
ovocie, zelenina

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0037/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
hydina, mraz. výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0038/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Jarmila Juhová MIBA
Fučíkova 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.04.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0039/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0040/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Tacho, s.r.o
Štúrova 97
95201 Vráble
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 05.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás overenie tachografu ACTIA

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

05.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0041/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
SN real, s.r.o.
Višňová 11
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás vypracovanie dokumentácie GDPR pre podmienky DSS
Giraltovce v dohodnutej cene 200 € . Úhrada formou elektronicky zaslanej FA
so splatnostou 3 dni po dodaní dokumentácie.

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

20.03.2018

Vybavuje:

Ing. Vladimír Líška

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0042/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Autobus. dopr. Molnár J.
08215 Chmeľov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 07.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás prepravu autobusom na trase Giraltovce - Svidník pre
45 osôb na 8.4.2018. Odchod autobusu o 8.30 minút .

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

07.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0043/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 23.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace a dez. prostriedky na základe vykonaného
prieskumu cien

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

23.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0044/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Emília Deutschová LUCIA
Záhradná 18
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 23.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace a dez. prostriedky na základe vykonaného
prieskumu cien

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

23.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0045/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 23.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

23.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0046/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 23.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

23.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0047/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Milan Bašista
Medzianky 96
094 31 Hanušovce nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 26.03.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás opravu vozidla Škoda Octávia.
Platba PP.

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

26.03.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0048/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2018

Predmet dodávky:
Názov
mlieko, ml. výrobky, vajíčka

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.04.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0049/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2018

Predmet dodávky:
Názov
chlieb, pečivo

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.04.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0050/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
NOEMA s.r.o.
Budova Jednoty SD 1
08203 Lemešany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2018

Predmet dodávky:
Názov
mäso, mäs. výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.04.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0051/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2018

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.04.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0052/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2018

Predmet dodávky:
Názov
ovocie, zelenina

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.04.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0053/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2018

Predmet dodávky:
Názov
hydina, mraz. výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.04.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0054/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.04.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame is u Vás materiál na údržbu podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

06.04.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0055/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.04.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame is u Vás materiál na údržbu podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

06.04.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0056/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
DOM - BYT - Záhrada s.r.o
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.04.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame is u Vás materiál na údržbu podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

06.04.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0057/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12
190 00 Praha 9
Česká republika

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 16.04.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u vás:
- kompletná pečiatka Colop 45 – cena 25,93 € s DPH, ( Účtovný doklad )
- kompletná pečiatka EOS 120 – cena 64,66 € s DPH. ( Základná finančná
kontrola )
- COLOP Mini dater S 120 - 1 ks
- farba na flashové pečiatky - 1 ks
Spôsob platby: na faktúru so splatnosťou 14 dní

pečiatky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

16.04.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

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

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
0058/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
ARJO-HUMANIC SK s.r.o
Školská 428
059 35 Batizovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 26.04.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás opravu vane Parker - nefunkčná dezinfekcia

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

26.04.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0059/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
mlieko, ml. výrobky, vajíčka

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0060/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
chlieb, pečivo

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0061/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
NOEMA s.r.o.
Budova Jednoty SD 1
08203 Lemešany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
mäso, mäsové výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0062/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0063/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
hydina, mraz. výrobky, vajíčka

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0064/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
ovocie, zelenina

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0065/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Jarmila Juhová MIBA
Fučíková 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0066/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 11.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás automatickú práčku AWE 50510 Whirpool a
ZWSET7120V Zanusi v počte po 1 ks

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

11.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0067/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 17.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

17.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0068/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 17.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

17.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0069/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Krusado - Krupa Ľubomír
08646 Porúbka
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 17.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

17.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0070/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 17.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace potreby pre útulok podľa priloženého zoznámu

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

17.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0071/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 17.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás mikrovlnú rúru v počte 1 ks

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

17.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0072/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
UNIPRESS-Š.Puchalík
Bartošovce 125
086 42 Bartošovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 23.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a tlačiva podľa našich požiadaviek

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

23.05.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0073/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 49
040 11 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 29.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás
2 ks skartovačka Peach PS500-40

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

29.05.2018

Vybavuje:

Ing. Vladimír Líška

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0074/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
ADELAJDA s.r.o.
Kračúnovce 149
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.05.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u vás občerstvenie pre 70 osôb

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

29.05.2018

Vybavuje:

Ing. Vladimír Líška

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0075/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

04.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0076/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

04.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0077/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2018

Predmet dodávky:
Názov
mlieko, ml. výrobky, vajíčka

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0078/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2018

Predmet dodávky:
Názov
chlieb, pečivo

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0079/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2018

Predmet dodávky:
Názov
ovocie, zelenina

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0080/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2018

Predmet dodávky:
Názov
hydina, mraz. výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0081/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
NOEMA s.r.o.
Budova Jednoty SD 1
08203 Lemešany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2018

Predmet dodávky:
Názov
mäso, mäs. výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

30.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0082/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľavykonaného prieskumu cien

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

06.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0083/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Emília Deutschová LUCIA
Záhradná 18
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.06.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľavykonaného prieskumu cien

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

06.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0084/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.06.2018

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

06.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0085/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.06.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u vás priestory a občerstvenie pre vzdelavanie - supervízia na
26.6.2018

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

25.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0086/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.06.2018

Predmet dodávky:
Názov
mäso, mäs. výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

28.06.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0087/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2018

Predmet dodávky:
Názov
mäso, mäs. výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.07.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0088/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2018

Predmet dodávky:
Názov
chlieb, pečivo

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.07.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0089/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2018

Predmet dodávky:
Názov
mlieko, ml. výrobky, vajíčka

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.07.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0090/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2018

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.07.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0091/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2018

Predmet dodávky:
Názov
ovocie, zelenina

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.07.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0092/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2018

Predmet dodávky:
Názov
hydina, mraz. výrobky

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.07.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0093/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Jarmila Juhová MIBA
Fučíkova 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2018

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.08.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0094/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
Rudolf Ľuník
Fučíkova 372
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 13.07.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás chladničku PHILCO - PTL 1343 v počtze 1 ks

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

13.07.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0095/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 19.07.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame is u Vás materiál na prevádzku podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

19.07.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0096/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 19.07.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame is u Vás materiál na prevádzku podľa potreby

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

19.07.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0098/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
EMI Jana Cicmanová
Ovocinárska 55
08301 Sabinov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 24.07.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás prestieradlo biele 100% bavlna v počte 120 ks á 4,20 €
vrátane DPH a posteľné súpravy v počte 126 ks á 11,4 vrátane DPH. Platba
faktúrou.

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko A.s.
BBAN:
8827362110 / 5600
IBAN:
SK96 5600 0000 0088 2736 2110

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

26.07.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0099/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
BRISTON s.r.o.
Fučíková 144/124
925 21 Sládkovičovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 24.07.2018

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko A.s.
BBAN:
8827362110 / 5600
IBAN:
SK96 5600 0000 0088 2736 2110

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

26.07.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0100/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.08.2018

Predmet dodávky:
Názov
mlieko, ml. výrobky, vajíčka

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.08.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
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
0101/18

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

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

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.08.2018

Predmet dodávky:
Názov
chlieb, pečivo

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

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN:
7000514687 / 8180
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

Miesto dodania a dod. lehota

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

2

3

31.08.2018

Vybavuje:

Magdaléna Feničová

4

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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.
zamestnanec:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška

Dátum:

Podpis:

vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Vojčeková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.
Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):...................................................... Dátum ............................. Podpis .....................................

