
 

 

Identifikačný údaj objednávky:250/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: Exter. Hard Drive 2TB 

Celková hodnota objednaného tovaru: 76,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:.30.10.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : VO EKS  

 

 

Identifikačný údaj objednávky:251/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: Letenka IT a späť 

Celková hodnota objednaného tovaru: 276,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:30.10.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : PelicanTravel 

 

 

Identifikačný údaj objednávky:252/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru:lab spotr mat  

Celková hodnota objednaného tovaru: 32,40EUR 

Dátum vystavenia objednávky:02.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : Lambda Life 

 

 

Identifikačný údaj objednávky:253/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: PC HP Pro Desk 490G2 

Celková hodnota objednaného tovaru:820,00 EUR 

Dátum vystavenia objednávky:02.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : VO EKS 

 

 

Identifikačný údaj objednávky:254/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: STORNOI 

Celková hodnota objednaného tovaru: EUR 

Dátum vystavenia objednávky:.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa :  

 

 

Identifikačný údaj objednávky:255/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: Sekurity ESET  

Celková hodnota objednaného tovaru: 1680,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:03.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : ESET spol. s r.o. 

 

 

Identifikačný údaj objednávky:256/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: Lab spotr material 

Celková hodnota objednaného tovaru: 378,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:03.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : RONER 

 



 

Identifikačný údaj objednávky:257/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: lab spotrebny mat. 

Celková hodnota objednaného tovaru: 332,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:04.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : SARSTEDT  

 

 

Identifikačný údaj objednávky:258/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: lab spotr mat  

Celková hodnota objednaného tovaru:504,00 EUR 

Dátum vystavenia objednávky:06.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : Lambda Life 

 

Identifikačný údaj objednávky:259/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: lab spotr mat 

Celková hodnota objednaného tovaru:48,35 EUR 

Dátum vystavenia objednávky:09.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa :Messer Tatragas  

 

Identifikačný údaj objednávky:260/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: PC HP ProDesk 490G2 

Celková hodnota objednaného tovaru:950,00 EUR 

Dátum vystavenia objednávky:09.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : Alza a.s, 

 

Identifikačný údaj objednávky:261/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: lab spotr mat 

Celková hodnota objednaného tovaru: 40,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:10.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : ÚEF SAV BA 

 

Identifikačný údaj objednávky:262/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: toner 

Celková hodnota objednaného tovaru: 196,80EUR 

Dátum vystavenia objednávky:09.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : Image Suplies 

 

Identifikačný údaj objednávky: 263/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: tekuty dusik 

Celková hodnota objednaného tovaru: 35,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:10.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : Messer Tatragas 

 

Identifikačný údaj objednávky:264/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: Lab spotrebny mat plasty 

Celková hodnota objednaného tovaru: EUR 

Dátum vystavenia objednávky:11.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : Sarstedt  s.r.o 

 



Identifikačný údaj objednávky:265/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: lab spotr mat chemikalie 

Celková hodnota objednaného tovaru: EUR 

Dátum vystavenia objednávky:.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : Sigma Aldrich 

 

Identifikačný údaj objednávky:266/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: lab zvierata 

Celková hodnota objednaného tovaru: EUR 

Dátum vystavenia objednávky:09.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : ÚEF SAV 

 

Identifikačný údaj objednávky:267/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru:externy HDD  

Celková hodnota objednaného tovaru:80,00 EUR 

Dátum vystavenia objednávky:.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa :  

 

Identifikačný údaj objednávky:268/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru:tlakovy hrniec 2x 

Celková hodnota objednaného tovaru: 145,0EUR 

Dátum vystavenia objednávky:13.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : VO EKS 

    

Identifikačný údaj objednávky:269/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru:Elektrická rura 

Celková hodnota objednaného tovaru:78,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:13.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : VO EKS 

 

Identifikačný údaj objednávky:270/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru:Chladnička 

Celková hodnota objednaného tovaru:EUR 

Dátum vystavenia objednávky:13.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : VO EKS 

 

Identifikačný údaj objednávky:271/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru: 

 Celková hodnota objednaného tovaru: EUR 

Dátum vystavenia objednávky:13.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : VO EKS 

 

Identifikačný údaj objednávky:272/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru:lab spotr mat 

 Celková hodnota objednaného tovaru: EUR 

Dátum vystavenia objednávky:13.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : Lambda Life 

 

 

 



Identifikačný údaj objednávky:273/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru:centrifuga  

 Celková hodnota objednaného tovaru:1102,00 EUR 

Dátum vystavenia objednávky:20.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : Biotech s.r.o. 

 

Identifikačný údaj objednávky:274/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru:reklamna tabula 

 Celková hodnota objednaného tovaru: 100,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:14.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : Willmark s.r.o. 

 

Identifikačný údaj objednávky:275/ÚMFG/2015 

Popis objednaného tovaru:spal biolog odpadu 

 Celková hodnota objednaného tovaru: EUR 

Dátum vystavenia objednávky:27.11.2015 

Identifikačné údaje dodávateľa : Univerzitna nemocnica BA 

 

 


