DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 08701 Giraltovce
IČO: 00691674, DIČ: 2020777429
Adresa dodávateľa:
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36
08001 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 17147786
DIČ: null

0001/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2020

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:

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
31.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 36830232
DIČ: null

0002/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2020

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
31.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
Tauris Cassovia s.r.o.
Potravinárska 6
979 01 Rimavská Sobota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00697893
DIČ: null

0003/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2020

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
31.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 32036078
DIČ: null

0004/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2020

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
31.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 35920203
DIČ: null

0005/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
potravinvy

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
31.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 34152199
DIČ: null

0006/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2020

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
31.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 37652273
DIČ: null

0007/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.01.2020

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
31.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 47698150
DIČ: null

0008/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 15.01.2020

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

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

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
15.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar na prevádzku 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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 36488241
DIČ: null

0009/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 15.01.2020

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

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

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
15.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar na prevádzku 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. Slávka Vojčeková
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:
Gastro Galaxi
Slovenská 16
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 41231082
DIČ: null

0010/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 15.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás haluškovač č.60 v počte 1 ks a chémiu na odvápnenie
konvektomatu Retigo v počte 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
15.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás haluškovač č.60 v počte 1 ks a chémiu
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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 35245247
DIČ: null

0011/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 16.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
Na základe vykonaného prieskumu cien si u Vás objednávame čistiace a dez.
prostriedky 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
16.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 47968150
DIČ: null

0012/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 16.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
Na základe vykonaného prieskumu cien si u Vás objednávame čistiace a dez.
prostriedky 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
16.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
Autobus. dopr. Molnár J.
08215 Chmeľov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 34652698
DIČ: null

0013/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 17.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás prepravu autobusom na trase Giraltovce - Prešov na
24.2.2020 s odchodom o 8,30 hod d od nášho zariadenia .

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
17.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
Divadlo Jonáša Zaborského Prešov
080 01 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 37783432
DIČ: null

0014/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 17.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás 45 lístkov na divadelné predstavenie 24.2.2020 o 10.00
hod. pre dospelých klientov nášho Domova Sociálnych služieb v Giraltovciach.
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
17.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás 45 lístkov na divadelné predstavenie
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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 52344266
DIČ: null

0015/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 22.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás tlačiva 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
22.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tlačiva 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. Slávka Vojčeková
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:
MEDMIH,s.r.o.
Kukorelliho 16/334
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36500411
DIČ: null

0016/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 22.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás lekárska preventívne prehliadky pre rok 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
22.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás lekárska preventívne prehliadky pre rok
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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 36452998
DIČ: null

0017/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 22.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás lekárska preventívne prehliadky pre rok 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
22.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás lekárska preventívne prehliadky pre rok
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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 36500305
DIČ: null

0018/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 22.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás lekárske preventívne prehliadky pre rok 2020 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
22.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás lekárske preventívne prehliadky pre rok
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. Slávka Vojčeková
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:
Obecné služby Raslavice s.r.o
Hlavná 154
086 41 Raslavice
SLOVENSKA REPUBLIKA
IČO: 48167240
DIČ: null

0019/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 23.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
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
31.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
ELFRAZAUN
Kalnište 6
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 43887881
DIČ: null

0020/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 24.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás servis ponorného mixéra a mlynčeka na mäso

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
24.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás servis ponorného mixéra a mlynčeka 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. Slávka Vojčeková
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:
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00686506
DIČ: null

0021/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 29.01.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov DSS na 30.1.2020

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
29.01.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov DSS 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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 17147786
DIČ: null

0022/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.02.2020

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
29.02.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 36830232
DIČ: null

0023/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.02.2020

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
29.02.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 52594599
DIČ: null

0024/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.02.2020

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
29.02.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 34152199
DIČ: null

0025/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.02.2020

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
29.02.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 32036078
DIČ: null

0026/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.02.2020

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
29.02.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 35920203
DIČ: null

0027/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.02.2020

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
29.02.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
Obecné služby Raslavice s.r.o
Hlavná 154
086 41 Raslavice
SLOVENSKA REPUBLIKA
IČO: 48167240
DIČ: null

0028/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 03.02.2020

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
29.02.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
PVS Computer s.r.o.
Vajanského 30
080 81 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36475874
DIČ: null

0029/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 04.02.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás 3 ks PC HP Elite 8000 SFF,
Intel Core2 DUO E7500 / 2,93GHz, DVD RW, Win 10 Pro, 4GB DDR3, 250 GB

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
04.02.2020

Vybavuje:
4

Ing. Vladimír Líška

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás 3 ks PC HP Elite 8000 SFF,
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. Slávka Vojčeková
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:
L.C.MANAGER, s.r.o.
Župčany 176
080 01 Župčany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36482056
DIČ: 2020014953

0030/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 21.02.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás prepravu nákladným MV dňa 24.2.2020.
Miesto nakládky: Bratislava, Račianska 76
Miesto vykládky: Giraltovce, Kukorelliho 17
Kontaktná osoba: p. Kristiňák, tel. 0918692438
Cena stanovená dohodou 90 € bez DPH

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
21.02.2020

Vybavuje:
4

Ing. Vladimír Líška

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás prepravu nákladným MV dňa 24.2.2020.
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. Slávka Vojčeková
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:
Peritech
Bardejovská 15
080 06 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44894058
DIČ: null

0031/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 27.02.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás OOPP a dezinfekciu 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
27.02.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás OOPP a dezinfekciu podľa vlastného
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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 17147786
DIČ: null

0032/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.03.2020

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
31.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 52594599
DIČ: null

0033/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.03.2020

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
31.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 35920203
DIČ: null

0034/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.03.2020

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
31.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 36830232
DIČ: null

0035/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.03.2020

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
31.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
Obecné služby Raslavice s.r.o
Hlavná 154
086 41 Raslavice
SLOVENSKA REPUBLIKA
IČO: 48167240
DIČ: null

0036/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.03.2020

Predmet dodávky:
Názov
zemiaky, 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
31.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 34152199
DIČ: null

0037/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.03.2020

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
31.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 32036078
DIČ: null

0038/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.03.2020

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
31.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
MIMAR
Dukelská 50/54
087 01 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 37771566
DIČ: null

0039/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.03.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás Sterilium 5 lit. v počte 2ks a digitálny teplomer
bezdotykový 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
06.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás Sterilium 5 lit. v počte 2ks a digitálny
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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 47968150
DIČ: null

0040/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.03.2020

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

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

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
06.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa potreby
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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 36488241
DIČ: null

0041/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.03.2020

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

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

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
06.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa potreby
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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 35245247
DIČ: null

0042/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.03.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné 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
06.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky 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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 47968150
DIČ: null

0043/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.03.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné 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
06.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky 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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 31713912
DIČ: null

0044/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 10.03.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás ochranné pomôcky 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
10.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás ochranné pomôcky podľa vlastného
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. Slávka Vojčeková
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:
Elektroservis VV, s.r.o.
Čemernianska 50
093 03 VRANOV nad TOPĽOU
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44602731
DIČ: null

0045/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 13.03.2020

Predmet dodávky:
Názov
Na základe vykonaného prieskumu cien si u Vás objednávame Elektrický sporák
SE-940 ASC v počte 1 ks á 2.590.- €. Splatnosť faktúry 30 dní.

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
13.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
Repros združenie
Ľubochnianska 2
08006 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 34906282
DIČ: null

0046/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 30.03.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás OOPP 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
30.03.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás OOPP 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. Slávka Vojčeková
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:
Balsam s.r.o
Komarov 95
08501 Bardejov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36488925
DIČ: null

0047/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás dezinfekciu rúk a OOPP

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
01.04.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás dezinfekciu rúk a OOPP
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. Slávka Vojčeková
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:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 52594599
DIČ: null

0048/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2020

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
30.04.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 17147786
DIČ: null

0049/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2020

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
30.04.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 36830232
DIČ: null

0050/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2020

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
30.04.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 32036078
DIČ: null

0051/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2020

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
30.04.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 35920203
DIČ: null

0052/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2020

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
30.04.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 34152199
DIČ: null

0053/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2020

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
30.04.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 37652273
DIČ: null

0054/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.04.2020

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
30.06.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
Repros združenie
Ľubochnianska 2
08006 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 34906282
DIČ: null

0055/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 06.04.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás OOPP a dezinfekčné prostriedky 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
06.04.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás OOPP a dezinfekčné prostriedky 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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 31713912
DIČ: null

0056/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 21.04.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás OOPP 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
21.04.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás OOPP 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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 36830232
DIČ: null

0057/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 04.05.2020

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
31.05.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 17147786
DIČ: null

0058/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 04.05.2020

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
31.05.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 52594599
DIČ: null

0059/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 04.05.2020

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
31.05.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 34152199
DIČ: null

0060/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 04.05.2020

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
31.05.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 35920203
DIČ: null

0061/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 04.05.2020

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
31.05.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 32036078
DIČ: null

0062/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 04.05.2020

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
31.05.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
Damedis s.r.o.
Kukučínova 6571
960 01 ZVOLEN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 47864249
DIČ: 2024122210

0063/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 14.05.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás:
1 ks tlačiareň Brother HL-L5100DN
5 ks toner HP CE285XL
5 ks toner TN-3480

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
14.05.2020

Vybavuje:
4

Ing. Vladimír Líška

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 47968150
DIČ: null

0064/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.05.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace a dez. prostriedky 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
25.05.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás čistiace a dez. prostriedky podľa
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. Slávka Vojčeková
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:
LUCIA spol. s.r.o
Fučíková 2
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31678301
DIČ: null

0065/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.05.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás čistiace a dez. prostriedky 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
25.05.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás čistiace a dez. prostriedky podľa
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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 47968150
DIČ: null

0066/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.05.2020

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
25.05.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 36488241
DIČ: null

0067/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 25.05.2020

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
25.05.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
Jarmila Juhová MIBA
Fučíková 395
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 37652273
DIČ: null

0068/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 27.05.2020

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
27.05.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
Lumäsko s.r.o.
Miňovce 73
091 01 STROPKOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 52594599
DIČ: null

0069/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2020

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
30.06.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 17147786
DIČ: null

0070/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2020

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
30.06.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 36830232
DIČ: null

0071/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2020

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
30.06.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 32036078
DIČ: null

0072/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2020

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
30.06.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 35920203
DIČ: null

0073/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2020

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
30.06.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 34152199
DIČ: null

0074/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2020

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:

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
30.06.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 0526
DIČ: null

0075/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 01.06.2020

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
30.06.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
Repros združenie
Ľubochnianska 2
08006 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 34906282
DIČ: null

0076/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 02.06.2020

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
02.06.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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:
Bakstol s.r.o
Kukučínová 477/23
08701 Giraltovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44038003
DIČ: null

0077/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 17.06.2020

Predmet dodávky:
Názov
stolárske práce

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
17.06.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

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. Slávka Vojčeková
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
IČO: 31713912
DIČ: null

0078/20

Číslo objednávky:
Číslo zmluvy:

Objednávajúci
útvar:
Giraltovce, dňa 23.06.2020

Predmet dodávky:
Názov
Objednávame si u Vás OOPP 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
23.06.2020

Vybavuje:
4

Magdaléna Feničová

Mgr. Slávka Vojčeková
pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

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

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: Objednávame si u Vás OOPP 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. Slávka Vojčeková
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 .....................................

