DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701 Giraltovce
IČO: 00691674, DIČ: 2020777429
Adresa dodávateľa:
Alena Pavlíková
Lužany pri Topli 34
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 40808408
DIČ: null

0001/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 14.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás pohrebné služby pre zosnulého dňa 14.1.2020:
Fako Maroš, nar. 2.7.1980, naposledy bytom DSS Giraltovce, Kukorelliho 17,
Giraltovce

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
14.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás pohrebné služby pre zosnulého dňa
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
040 11 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17078202
DIČ: null

0002/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 14.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás kremačné služby bez obradu pre zosnulého dňa
14.1.2021:
Fako Maroš, nar. 2.7.1980, naposledy bytom DSS Giraltovce, Kukorelliho 17,
Giraltovce.
Urnu zaslať na adresu:
Faková Ružena
Střední 221/14
417 03 Teplice
Česká republika

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
14.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás kremačné služby bez obradu pre
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
LEONE Košice s.r.o.
Komárov 75
086 11 Hrabovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52162681
DIČ: null

0004/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 04.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás 1000 ks respirátorov FFP2

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
11.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás 1000 ks respirátorov FFP2
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 32036078
DIČ: null

0006/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
ovocie , zeleninu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: ovocie , zeleninu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34152199
DIČ: null

0007/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
hydina, mrazené výrobky

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: hydina, mrazené výrobky
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35920203
DIČ: null

0008/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: potraviny
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52594599
DIČ: null

0009/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: mäso, mäsové výrobky
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36830232
DIČ: null

0010/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: chlieb, pečivo
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17147786
DIČ: null

0011/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: mlieko, ml. výrobky, vajíčka
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
UNIPRESS-Š.Puchalík
Bartošovce 125
086 42 Bartošovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17144965
DIČ: null

0012/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
tovar podľa priloženého zoznámu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: tovar podľa priloženého zoznámu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0013/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
tovar podľa priloženého zoznámu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: tovar podľa priloženého zoznámu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36488241
DIČ: null

0014/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
tovar podľa priloženého zoznámu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: tovar podľa priloženého zoznámu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Mestský podnik služieb
Giraltovce,sro
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36460559
DIČ: null

0015/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
údržbu prístupovej komunikácie pre zásobovanie

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: údržbu prístupovej komunikácie pre zásobovanie
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Roľnícko obchod. družstvo
09431 Ďurďoš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 00209201
DIČ: null

0016/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 20.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
zemiaky

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

PRIMA banka Slovensko A.s.

BBAN:
IBAN:

8827362110 / 5600
SK96 5600 0000 0088 2736 2110

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: zemiaky
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
LUDUS s.r.o.
Dukelská 51/55
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 31713912
DIČ: null

0017/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 20.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
tovar podľa priloženého zoznámu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: tovar podľa priloženého zoznámu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Marcela Šlangová MIMAR
Okrúhle
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 37771566
DIČ: null

0018/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 20.01.2021

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

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
20.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznámu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
SAD Prešov a.s.
Košická 2
081 89 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36477125
DIČ: null

0019/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 21.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás prepravu autobusom na trase Giraltovce- Svidník na
21.1.2021 o 11.00 hod.od ev. kostola pre 17 osôb

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
21.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás prepravu autobusom na trase
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Mestský podnik služieb
Giraltovce,sro
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36460559
DIČ: null

0020/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 27.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás vývoz kontajnera na skládku do Petroviec.Uloženie
budeme platiť firme Kosit.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
27.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vývoz kontajnera na skládku do
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lekáreň DAMILA
Kukorelliho
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 0526
DIČ: null

0021/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 27.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
DIA a bezlepkové potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Kosit a.s.
Rastislavova 98
042 45 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36205214
DIČ: null

0022/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 29.01.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás uloženie odpadu na skládke v Petrovciac.Odpad vyvezie
MPS Giraltovce

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

PRIMA banka Slovensko A.s.

BBAN:
IBAN:

8827362110 / 5600
SK96 5600 0000 0088 2736 2110

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
29.01.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás uloženie odpadu na skládke v Petrovciac.
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36830232
DIČ: null

0023/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
28.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17147786
DIČ: null

0024/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
28.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52594599
DIČ: null

0025/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
28.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 32036078
DIČ: null

0026/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
28.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Jarmila Juhová MIBA
Fučíkova 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 37652273
DIČ: null

0027/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35920203
DIČ: null

0028/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
28.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ALEXIFARM s.r.o.
Radničné námestie 43
085 01 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 46827684
DIČ: null

0029/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
Bezlepkové potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
28.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34152199
DIČ: null

0030/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
28.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Roľnícko obchod. družstvo
09431 Ďurďoš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 00209201
DIČ: null

0031/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
zemiaky

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
28.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MEDMIH,s.r.o.
Kukorelliho 16/334
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36500411
DIČ: null

0032/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás vykonanie preventívnych prehliadok zamestnancov
podľa priloženého zoznámu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
01.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vykonanie preventívnych prehliadok
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
APOLON s.r.o.MUDr Deutsch
Kukorelliho 334/16
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36500305
DIČ: null

0033/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás vykonanie preventívnych prehliadok zamestnancov
podľa priloženého zoznámu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
01.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vykonanie preventívnych prehliadok
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Poliklinika ILB s.r.o.
Kukorelliho 334/16
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36452998
DIČ: null

0034/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás vykonanie preventívnych prehliadok zamestnancov
podľa priloženého zoznámu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
01.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vykonanie preventívnych prehliadok
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
LUDUS s.r.o.
Dukelská 51/55
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 31713912
DIČ: null

0035/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

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

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
01.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás OOPP podľa priloženého zoznámu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0036/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovarpodľa priloženého zoznamu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
01.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovarpodľa priloženého zoznamu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36488241
DIČ: null

0037/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
01.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Š - Autoservis Stropkov
Požiarnická 5
091 01 Stropkov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36468142
DIČ: null

0038/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 04.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás kontrolu a servis brzd na vozidle Škoda Octávia.
Platba faktúrou

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
04.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás kontrolu a servis brzd na vozidle Škoda
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Mestský podnik služieb
Giraltovce,sro
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36460559
DIČ: null

0039/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 09.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás úpravu ozdobných javorov s odstránením vzniknutého
odpadu na mestské kompostovisko .

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
09.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás úpravu ozdobných javorov s
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0040/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 12.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznámu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
12.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa priloženého
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
UNIPRES SK s.r.o.
Bartošovce 125
086 42 Bartošovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52344266
DIČ: null

0041/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 12.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
12.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
SAD Prešov a.s.
Košická 2
081 89 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36477125
DIČ: null

0042/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 15.02.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás prepravu autobusom na trase Giraltovce _ Svidník na
19.2.2021 pre 16 zamestnancov s odchodom o 9.00 hod spod evanjelického
kostola

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
15.02.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás prepravu autobusom na trase Giraltovce
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Roľnícko obchod. družstvo
09431 Ďurďoš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 00209201
DIČ: null

0043/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
zemiaky

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17147786
DIČ: null

0044/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36830232
DIČ: null

0045/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52594599
DIČ: null

0046/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 32036078
DIČ: null

0047/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34152199
DIČ: null

0048/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35920203
DIČ: null

0049/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ALEXIFARM s.r.o.
Radničné námestie 43
085 01 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 46827684
DIČ: null

0050/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
Bezlepkové potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
FOOD DELIVERY s.r.o.
Popradská 82
040 11 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52612708
DIČ: null

0051/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás vinylové rukavice:
veľkosť L - 25 000 ks
veľkosť XL - 5 000 ks

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
03.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vinylové rukavice:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
AGRO Ostrov, s.r.o.
072 55 Ostrov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 38573906
DIČ: null

0053/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 05.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
05.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0054/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 08.03.2021

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

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
08.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznámu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36488241
DIČ: null

0055/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 08.03.2021

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

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
08.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznámu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Emília Deutschová LUCIA
Záhradná 18
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35245247
DIČ: null

0056/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 08.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu 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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
08.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu na
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0057/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 08.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu 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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
08.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu na
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Gastro Galaxi
Slovenská 16
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 41231082
DIČ: null

0058/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 16.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
Na základe vykonaného prieskumu cien si u Vás objednávame regál
pochrómovaný 4 policový skladaný 681092 v počte 3 ks.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
16.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Na základe vykonaného prieskumu cien si u Vás objednávame
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0059/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 23.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar 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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
23.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar na základe vykonaného prieskumu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Emília Deutschová LUCIA
Záhradná 18
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35245247
DIČ: null

0060/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 23.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar 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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
23.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar na základe vykonaného prieskumu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
VACS TRADE s.r.o.
Strážnického 1589/2
57101 Moravská Třebová
Česká republika
IČO: 05249708
DIČ: null

0061/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 23.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás 10 ks vreciek do vysávača NILFISK Buddy II 12l

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
25.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás 10 ks vreciek do vysávača NILFISK Buddy
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ff consulting, s.r.o.
Veľká Mača 200
925 32 Veľká Mača
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 44182333
DIČ: null

0062/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 12.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás 6-dverovú šatníkovú skriňu
03 MINI 6

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
25.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás 6-dverovú šatníkovú skriňu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Krusado - Krupa Ľubomír
08646 Porúbka
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 33967504
DIČ: null

0063/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 26.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa potreby

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
26.03.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa potreby
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
SIGNATECH, spol. s r.o.
Družstevná 737/1
900 89 Častá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 44690118
DIČ: null

0064/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 29.03.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás zvislé dopravné značenie:
1 x ZDZ č. 272 - Parkovanie
1 x ZDZ č. 505 - Časové obmedzenie
1 x ZDZ č. 504 - Smer platnosti
podľa predloženej PD

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
29.03.2021

Vybavuje:
4

Ing. Vladimír Líška

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás zvislé dopravné značenie:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
SIGNATECH, spol. s r.o.
Družstevná 737/1
900 89 Častá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 44690118
DIČ: null

0064/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 09.04.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás dopravné značenie na parkoviska podľa schváleného
plánu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
04.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás dopravné značenie na parkoviska podľa
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52594599
DIČ: null

0065/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.04.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17147786
DIČ: null

0066/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.04.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36830232
DIČ: null

0067/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.04.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35920203
DIČ: null

0068/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.04.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34152199
DIČ: null

0069/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.04.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 32036078
DIČ: null

0070/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.04.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Jarmila Juhová MIBA
Fučíková 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 37652273
DIČ: null

0071/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ALEXIFARM s.r.o.
Radničné námestie 43
085 01 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 46827684
DIČ: null

0072/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2021

Predmet dodávky:
Názov
Bezlepkové potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.04.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o
Dukelska 790
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47698150
DIČ: null

0073/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 08.04.2021

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

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
08.04.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznámu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36488241
DIČ: null

0074/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 08.04.2021

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

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
08.04.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznámu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Mestský podnik služieb
Giraltovce,sro
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36460559
DIČ: null

0075/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 12.04.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás vývoz kontajnera na skládku do Petroviec

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
12.04.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vývoz kontajnera na skládku do
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Kosit a.s.
Rastislavova 98
042 45 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36205214
DIČ: null

0076/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 12.04.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás uloženie odpadu na skládke v Petrovciach

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
12.04.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás uloženie odpadu na skládke v
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36830232
DIČ: null

0077/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.05.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17147786
DIČ: null

0078/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.05.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35920203
DIČ: null

0079/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.05.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52594599
DIČ: null

0080/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.05.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 32036078
DIČ: null

0081/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.05.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34152199
DIČ: null

0082/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.05.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ALEXIFARM s.r.o.
Radničné námestie 43
085 01 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 46827684
DIČ: null

0083/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.05.2021

Predmet dodávky:
Názov
Bezlepkové potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
UNIPRESS-Š.Puchalík
Bartošovce 125
086 42 Bartošovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17144965
DIČ: null

0084/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.05.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
03.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0085/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.05.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
03.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36488241
DIČ: null

0086/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.05.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
03.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Sola Switzerland EU s.r.o.
Novozámocká 1065
Ivanka pri Nitre
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 46 232 184
DIČ: null

0087/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 05.05.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás:
25 x Príborový set 24 ks - Bacchus CR v cene á 11,90 €
Platba prevodným príkazom

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
05.05.2021

Vybavuje:
4

Ing. Vladimír Líška

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Erik Bejda-BESEP
A.Matušku 6414/2
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 51931516
DIČ: null

0088/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 12.05.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás servis pracích zariadení

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
12.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás servis pracích zariadení
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Branislav Dvoriščák-Gastro-Galaxi
Stuľany 195
08643 Koprivnica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 41231082
DIČ: null

0089/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 17.05.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás gastronádoby z polypropylénu podľa dodacieho listu.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
17.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás gastronádoby z polypropylénu podľa
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
PVS Computer s.r.o.
Vajanského 30
080 81 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36475874
DIČ: null

0090/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 17.05.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás PC techniku podľa dodacieho listu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
17.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás PC techniku podľa dodacieho listu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Mestský podnik služieb
Giraltovce,sro
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36460559
DIČ: null

0091/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 19.05.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás pokosenie areálu DSS vrátane vývozu hmoty

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
19.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás pokosenie areálu DSS vrátane vývozu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Mestský podnik služieb
Giraltovce,sro
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36460559
DIČ: null

0092/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 31.05.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás vývoz konatajnéra na skládku do Petroviec. Platba
faktúrou.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vývoz konatajnéra na skládku do
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Kosit a.s.
Rastislavova 98
042 45 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36205214
DIČ: null

0093/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 31.05.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás uloženie odpadu na skládke v Petrovciach.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.05.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás uloženie odpadu na skládke v
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17147786
DIČ: null

0094/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36830232
DIČ: null

0095/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52594599
DIČ: null

0096/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35920203
DIČ: null

0097/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34152199
DIČ: null

0098/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 32036078
DIČ: null

0099/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ALEXIFARM s.r.o.
Radničné námestie 43
085 01 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 46827684
DIČ: null

0100/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2021

Predmet dodávky:
Názov
Bezlepkové potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
AMM Prešov s.r.o
Petrovanska 1
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36494569
DIČ: null

0101/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 08.06.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás výmennú oleja a filtrov na vozidle Peugeot Boxer

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
08.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás výmennú oleja a filtrov na vozidle
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36488241
DIČ: null

0102/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 08.06.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
08.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar na prevádzku
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0103/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 08.06.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
08.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar na prevádzku
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Damedis s.r.o.
Kukučínova 6571
960 01 ZVOLEN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47864249
DIČ: 2024122210

0104/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.06.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tlačiareň Brother DCP-L2512D + 3 ks tonery

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
02.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tlačiareň Brother DCP-L2512D + 3 ks
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Ľubochnianska 2
080 06 Prešov-Ľubotice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34906231
DIČ: 1020008803

0105/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 14.06.2021

Predmet dodávky:
Názov
Na základe vykonaného prieskumu cien si u V8s objednávame tovar podľa
priloženého zoznamu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
14.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Na základe vykonaného prieskumu cien si u V8s objednávame
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
LUCIA spol. s.r.o
Fučíková 2
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 31678301
DIČ: null

0106/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 14.06.2021

Predmet dodávky:
Názov
Na základe vykonaného prieskumu cien si u V8s objednávame tovar podľa
priloženého zoznamu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
14.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Na základe vykonaného prieskumu cien si u V8s objednávame
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
PVS Computer s.r.o.
Vajanského 30
080 81 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36475874
DIČ: null

0107/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 17.06.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás PC techniku podľa dodacieho listu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
18.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás PC techniku podľa dodacieho listu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Obec Kvakovce
Domašská 97/1
094 02 Kvakovce
Slovenská republika
IČO: 00332518
DIČ: 2020630161

0108/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 24.06.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás plavbu loďou Bohemia, dňa 30.6.2021 o 10.00, pre 20
držiteľov ZŤP a 9 nedržiteľov, spolu 29 osôb.
Úhrada prevodným príkazom

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
24.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás plavbu loďou Bohemia, dňa 30.6.2021 o
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Jomi Jozef Šak s.r.o.
Chotča 137
090 21 CHOTČA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 45340919
DIČ: null

0109/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 30.06.2021

Predmet dodávky:
Názov
Doprava klientov Giraltovce - Domaša dobrá a späť

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.06.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36830232
DIČ: null

0110/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.07.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17147786
DIČ: null

0111/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.07.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52594599
DIČ: null

0112/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.07.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34152199
DIČ: null

0113/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.07.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 32036078
DIČ: null

0114/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.07.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35920203
DIČ: null

0115/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.07.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Jarmila Juhová MIBA
Fučíková 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 37652273
DIČ: null

0116/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.07.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Erik Bejda-BESEP
A.Matušku 6414/2
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 51931516
DIČ: null

0117/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.07.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás opravu práčky Fagor - zatváranie dverí

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
02.07.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás opravu práčky Fagor - zatváranie dverí
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lekáreň DAMILA
Kukorelliho
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 0526
DIČ: null

0118/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.07.2021

Predmet dodávky:
Názov
DIA a bezlepkové potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.07.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Ing. Durkaj Peter - Compact studio
Hlavná 58
040 01 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 10813675
DIČ: null

0119/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 14.07.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás mobilnú klimatizačnú jednotku Team Kalorik - 1 ks

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
14.07.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás mobilnú klimatizačnú jednotku Team
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Ing. Emil Mati
Mlynská 274/8
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 1024444234
DIČ: 1024444234

0120/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 23.07.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pavilón E na
parcele KN 1012 a 1011

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
23.07.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17147786
DIČ: null

0121/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.08.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36830232
DIČ: null

0122/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.08.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52594599
DIČ: null

0123/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.08.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35920203
DIČ: null

0124/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34152199
DIČ: null

0125/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.08.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lekáreň DAMILA
Kukorelliho
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 0526
DIČ: null

0126/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
DIA a bezlepkové potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 32036078
DIČ: null

0127/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.08.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Mestský podnik služieb
Giraltovce,sro
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36460559
DIČ: null

0128/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 05.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás zemné práce podľa potreby

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
05.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás zemné práce podľa potreby
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
SUPPLIER.INTERNATIONAL s.r.o.
Popradská 82
040 11 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52612708
DIČ: null

0129/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 13.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás Rukavice INTCO nitril / vinyl bez púdru:
veľkosť M - 8000 ks
veľkosť L - 4000 ks

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
13.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás Rukavice INTCO nitril / vinyl bez púdru:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Rudolf Ľuník
Fučíkova 372
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 10662642
DIČ: null

0130/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 13.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
13.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36488241
DIČ: null

0131/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 13.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
13.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0132/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 13.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
13.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Green Wave Recycling s.r.o.
Železničný rad 70
986 01 Nová Baňa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 45539197
DIČ: null

0133/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 18.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás skartáciu cca 450 šanónov

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
18.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás skartáciu cca 450 šanónov
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ArMich, s. r. o.
SNP 590
059 18 Spišské Bystré
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 53771036
DIČ: null

0134/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 18.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás vypracovanie statického posudku na pavilón E

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
18.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vypracovanie statického posudku na
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
FISTAV s.r.o. Záhradné centrum BREZA
Dukelská 18
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36487333
DIČ: null

0135/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 19.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
19.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
IReSoft s.r.o
602 00 Brno
Česká republika
IČO: 26297850
DIČ: null

0137/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 24.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Na základe cenovej ponuky S21-0068 si u Vás objednávame 39 ks prenosných
miniterminálov na sledovanie poskytnutej starostlivosti v rámci IS Cygnus spolu
so silikonóvymi obalmi.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
24.08.2021

Vybavuje:
4

Ing. Vladimír Líška

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Na základe cenovej ponuky S21-0068 si u Vás objednávame 39
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Miviva, s.r.o.
Boženy Němcovej 956/43
990 01 Veľký Krtíš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52809111
DIČ: 2121143409

0138/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás foto na plátne podľa rozpisu:
60x40 cm rozmer obrazov 21 ks
50x50 cm rozmer obrazu 01 ks
40x30 cm rozmer obrazov 12 ks
40x40 cm rozmer obrazov 03 ks

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
25.08.2021

Vybavuje:
4

Ing. Vladimír Líška

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás foto na plátne podľa rozpisu:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
PVS Computer s.r.o.
Vajanského 30
080 81 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36475874
DIČ: null

0139/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás:
1 ks Lenovo E32 Tower Workstation,
Intel Xeon® E3-1220 v3 ( 3,1 - 3,5 GHz ), DVD RW, Win 10 Pro
16GB RAM
2x500GB HDD RAID 1
Gigabit LAN je sucastou PC
V cene je aj instalacia SQL expres
1 ks tlačiareň Brother HL-L5100DN, 40ppm, duplex, USB, LAN

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
25.08.2021

Vybavuje:
4

Ing. Vladimír Líška

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
D.Media s.r.o
Nemcovce 27
082 12 Nemcovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36487708
DIČ: null

0140/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 26.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás foto podľa rozpisu:
- foto 9x13 cm - 211 x 0,16 € - 33,76€
- foto 15x20 cm - 56 x 0,98 € - 54,88€
- foto 21x30 cm - 9 x 2,05 € - 18,45€
- foto 30x40 cm - 10 x 3,35 € - 33,50€
- foto 40x50 cm - 50 x 6,85 € - 342,50€

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
26.08.2021

Vybavuje:
4

Ing. Vladimír Líška

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás foto podľa rozpisu:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
UNIPRES SK s.r.o.
Bartošovce 125
086 42 Bartošovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52344266
DIČ: null

0141/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 30.08.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa potreby

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.08.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa potreby
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17147786
DIČ: null

0142/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.09.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36830232
DIČ: null

0143/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.09.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52594599
DIČ: null

0144/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.09.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35920203
DIČ: null

0145/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.09.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34152199
DIČ: null

0146/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.09.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 32036078
DIČ: null

0147/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.09.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lekáreň DAMILA
Kukorelliho
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 0526
DIČ: null

0148/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.09.2021

Predmet dodávky:
Názov
Bezlepkové potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
D.Media s.r.o
Nemcovce 27
082 12 Nemcovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36487708
DIČ: null

0149/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.09.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás:
2ks panel PVC5 60x100 s grafikou - 2x 40,00€
1ks foto 40x50 - 1x 7,00€
25x foto 10x15 - 25x 0,25€

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
06.09.2021

Vybavuje:
4

Ing. Vladimír Líška

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0150/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.09.2021

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

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
06.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás čistiace a dez. prostriedky na základe
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Emilia Deutschová LUCIA
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35245247
DIČ: null

0151/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.09.2021

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

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
06.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás čistiace a dez. prostriedky na základe
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
KAMAJ SK,s.r.o.
Dukelská 790
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36488241
DIČ: null

0152/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.09.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa potreby

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
06.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa potreby
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0153/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.09.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa potreby

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
06.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa potreby
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Ing. Durkaj Peter - Compact studio
Hlavná 58
040 01 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 10813675
DIČ: null

0154/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.09.2021

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

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
06.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznámu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Mestský podnik služieb
Giraltovce,sro
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36460559
DIČ: null

0155/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 07.09.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás vývoz kompostu na kompostovisko a zemné práce v
areáli DSS

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
07.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás vývoz kompostu na kompostovisko a
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Roľnícko obchod. družstvo
09431 Ďurďoš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 00209201
DIČ: null

0156/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 14.09.2021

Predmet dodávky:
Názov
zemiaky

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Pavel Jurč - KAPA
Družstevná 355/19
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 40807860
DIČ: null

0157/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 28.09.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás stavebné práce v kuchynskej prevádzke

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
28.09.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás stavebné práce v kuchynskej prevádzke
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17147786
DIČ: null

0158/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.10.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36830232
DIČ: null

0159/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.10.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52594599
DIČ: null

0160/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.10.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35920203
DIČ: null

0161/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.10.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
01.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34152199
DIČ: null

0162/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.10.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 32036078
DIČ: null

0163/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.10.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lekáreň DAMILA
Kukorelliho
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 0526
DIČ: null

0164/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.10.2021

Predmet dodávky:
Názov
Bezlepkové potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Roľnícko obchod. družstvo
09431 Ďurďoš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 00209201
DIČ: null

0165/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.10.2021

Predmet dodávky:
Názov
zemiaky

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Jarmila Juhová MIBA
Fučíková 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 37652273
DIČ: null

0166/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.10.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
31.12.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
PETROMIN s.r.o
Prešovská 539
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 0294
DIČ: null

0167/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.10.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás stavebné práce v kuchynskej prevádzke

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
06.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás stavebné práce v kuchynskej prevádzke
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
LUDUS s.r.o.
Dukelská 51/55
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 31713912
DIČ: null

0168/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 14.10.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás OOPP podľa priloženého zoznamu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
14.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás OOPP podľa priloženého zoznamu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
CANIS SAFETY a.s.
Masarykova 2722/22
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47998156
DIČ: null

0169/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 21.10.2021

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

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
21.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás OOPP podľa priloženého zoznámu
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Emília Deutschová LUCIA
Záhradná 18
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35245247
DIČ: null

0170/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.10.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu 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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
25.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu na
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0171/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.10.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu 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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
25.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu na
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Emília Deutschová LUCIA
Záhradná 18
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35245247
DIČ: null

0172/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.10.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu 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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
25.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu na
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKRI plus s.r.o.
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 47968150
DIČ: null

0173/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.10.2021

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu 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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
25.10.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu na
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 17147786
DIČ: null

0174/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.11.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.11.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 36830232
DIČ: null

0175/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.11.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.11.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 52594599
DIČ: null

0176/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.11.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.11.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MAKOS a.s
Mičkova 31
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 35920203
DIČ: null

0177/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.11.2021

Predmet dodávky:
Názov
potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.11.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Bidfood Slovakia s.r.o
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34152199
DIČ: null

0178/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.11.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.11.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
MARKO Martin Mikula
Tehelná 6
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 32036078
DIČ: null

0179/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.11.2021

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.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.11.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Lekáreň DAMILA
Kukorelliho
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 0526
DIČ: null

0180/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.11.2021

Predmet dodávky:
Názov
Bezlepkové potraviny

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
30.11.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Ľubochnianska 2
080 06 Prešov-Ľubotice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 34906231
DIČ: 1020008803

0181/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 15.11.2021

Predmet dodávky:
Názov
Na základe vykonaného prieskumu cien si u Vás objednávame tovar podľa
priloženého zéznámu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
15.11.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Na základe vykonaného prieskumu cien si u Vás objednávame
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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
Adresa dodávateľa:
LUDUS s.r.o.
Dukelská 51/55
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK
IČO: 31713912
DIČ: null

0182/21

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 15.11.2021

Predmet dodávky:
Názov
Na základe vykonaného prieskumu cien si u Vás objednávame tovar podľa
priloženého zéznámu

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce

Bankové spojenie odberateľa

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:
IBAN:

7000514687 / 8180
SK88 8180 0000 0070 0051 4687

2
Miesto dodania a dod. lehota
3

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17
08701 Giraltovce
15.11.2021

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Peter Kimák - Fejko
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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Na základe vykonaného prieskumu cien si u Vás objednávame
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Líška
zamestnanec:
finančnú operáciu
je/nie je možné vykonať
je/nie je možné pokračovať
je/nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kimák - Fejko
vedúci zamestnanec:
(alebo štatutárny orgán)

Dátum:

Podpis:

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 .....................................

