
Marec 

 

Identifikačný údaj objednávky: 60/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: zvieratá 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 2.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Dobrá voda 

 

Identifikačný údaj objednávky: 61 /ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky:2.3 .2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Sigma Aldrich, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 62/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: zvieratá 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 2.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Dobrá Voda 

 

Identifikačný údaj objednávky: 63/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 2.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Sarstedt, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 64/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: dusík 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 5.3 .2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Messer Tatragas, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 65/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 10.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Sigma Aldrich, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 66/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: zvieratá 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 16.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Dobrá Voda 

 

Identifikačný údaj objednávky: 67/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 16.3 .2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Life Technologies, Bratislava 

 



Identifikačný údaj objednávky: 68/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: revízia a oprava hasiacich prístrojov 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 16.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Pyroteam, Senec 

 

Identifikačný údaj objednávky: 69/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: stlačený vzduch 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 16.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Messer tatragas, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 70/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: chemikálie 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 16.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: biotech, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 71/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: chemikálie 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 16.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Sigma AldrichBratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 72/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: chemikálie 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 16.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Pro Science Tech, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 73/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 16.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Sarstedt, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 74/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 16.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: HWS, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 75/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 18.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Sarstedt,  Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 76/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: chemikálie 



Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 18.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Sigma Aldrich, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 77/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 18.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Sigma Aldrich, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky:78 /ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: chemikálie 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 19.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Sigma Aldrich, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 79/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 19.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Medmix system, 
 

Identifikačný údaj objednávky: 80 /ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: etanol 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 19.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Lambda Life, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 81/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: chemikálie 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 20.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Velazs, CZ 

 

Identifikačný údaj objednávky: 82/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 19.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Sarstedt, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 83/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 20.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Roche Slovensko, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 84/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: chemikálie 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 23.3.2015 



Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Life Technologies, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky:85 /ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: oprava chladničky 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 23.2.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Martin Hergott, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 86/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 25.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Life Technologies , Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 87/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 25.3 .2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Life Technologies, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 88/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: chemikálie 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 25.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Biotech, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 89 /ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: tekutý dusík 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 25.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Messer Tatragas, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky:90 /ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: laboratórny materiál 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 26.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Life Technologies, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 91/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: piliny pre zvieratá 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 26.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Mat Consulting, Bratislava 

 

Identifikačný údaj objednávky: 92/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: tlač 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 25.3.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Karol Šoltés, Bratislava 

 



Identifikačný údaj objednávky: 93/ÚMFG/2015 

Popis objednaného plnenia: chemikálie 
Celková hodnota objednaného plnenia v sume: - € 

Dátum vyhotovenie objednávky: 25.3 .2015 

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: Sigma Aldrich, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


