
ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681, 06801  Medzilaborce

IČO: 37883411, DIČ: 2021725266

Alena Magerová ROOMSTALL

Karpatská 743/4
08901 Svidník
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Medzilaborce, dňa 18.03.2013

Objednávajúci
útvar:

ČísloAdresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

008/13

Názov

Objednávame si u Vás materiál na činnostné terapie podľa vlastného výberu:
- koľajnička PVC  - 3 ks
- záclona biela WO15 - 17 m
- záves MARIBOR - 14 m
-záclonová riasenka - 24 m
v celkovej hodnote 199,50 EUR.

18.03.2013

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

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

1

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa 8827186110/5600
PRIMA banka Slovensko a.s.

Mária Gašparová

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681
06801Medzilaborce

PhDr., PhD. Igor Magera



a)

Výber metódy verejného obstarávania (druh):

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

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.  502/2001 Z. z. v znení  neskorších predpisov.

b)

dňa:

podpis:
dňa:

podpis:

podpis:

Verejné obstarávanie sa  vykonalo – nevykonalo *  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených
finančných prostriedkov.

dňa:

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s § 9 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a ods. 3 písm. a), c), d), e), f), g)
zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

c)

* nehodiace sa škrtnite



ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681, 06801  Medzilaborce

IČO: 37883411, DIČ: 2021725266

S-Comp Stanislav Šarak

Duchnovičova 530
06801 Medzilaborce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Medzilaborce, dňa 15.03.2013

Objednávajúci
útvar:

ČísloAdresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

007/13

Názov

Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu v
celkovej hodnote 204,53   EUR.

15.03.2013

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

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

1

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa 8827186110/5600
PRIMA banka Slovensko a.s.

Mária Gašparová

a)

Výber metódy verejného obstarávania (druh):

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

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.  502/2001 Z. z. v znení  neskorších predpisov.

b)

dňa:

podpis:
dňa:

podpis:

podpis:

Verejné obstarávanie sa  vykonalo – nevykonalo *  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených
finančných prostriedkov.

dňa:

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s § 9 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a ods. 3 písm. a), c), d), e), f), g)
zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

c)

* nehodiace sa škrtnite

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681
06801Medzilaborce

PhDr., PhD. Igor Magera



ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681, 06801  Medzilaborce

IČO: 37883411, DIČ: 2021725266

S-Comp Stanislav Šarak

Duchnovičova 530
06801 Medzilaborce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Medzilaborce, dňa 28.02.2013

Objednávajúci
útvar:

ČísloAdresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

006/13

Názov

Objednávame si u Vás  kôš na prádlo 45 l - 1 ks a
odpadkový kôš 15 l- 3k v celkovej hodnote 27,58 EUR.

28.02.2013

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

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

1

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa 8827186110/5600
PRIMA banka Slovensko a.s.

Mária Gašparová

a)

Výber metódy verejného obstarávania (druh):

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

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.  502/2001 Z. z. v znení  neskorších predpisov.

b)

dňa:

podpis:
dňa:

podpis:

podpis:

Verejné obstarávanie sa  vykonalo – nevykonalo *  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených
finančných prostriedkov.

dňa:

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s § 9 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a ods. 3 písm. a), c), d), e), f), g)
zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

c)

* nehodiace sa škrtnite

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681
06801Medzilaborce

PhDr., PhD. Igor Magera



ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681, 06801  Medzilaborce

IČO: 37883411, DIČ: 2021725266

IRON - VENS Ivan Pristaš

Fučíkova 203/15
06801 Medzilaborce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Medzilaborce, dňa 09.01.2013

Objednávajúci
útvar:

ČísloAdresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

005/13

Názov

Objednávame si u Vás výrobu a montáž okenných mreží v kancelárii
hospodárky, účtovníčiek, vedúcej strav. úseku a sociálnych pracovníčiek v
celkovej hodnote 771,91 EUR.

09.01.2013

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

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

1

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa 8827186110/5600
PRIMA banka Slovensko a.s.

Mária Gašparová

a)

Výber metódy verejného obstarávania (druh):

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

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.  502/2001 Z. z. v znení  neskorších predpisov.

b)

dňa:

podpis:
dňa:

podpis:

podpis:

Verejné obstarávanie sa  vykonalo – nevykonalo *  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených
finančných prostriedkov.

dňa:

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s § 9 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a ods. 3 písm. a), c), d), e), f), g)
zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

c)

* nehodiace sa škrtnite

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681
06801Medzilaborce

PhDr., PhD. Igor Magera



ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681, 06801  Medzilaborce

IČO: 37883411, DIČ: 2021725266

IRON - VENS Ivan Pristaš

Fučíkova 203/15
06801 Medzilaborce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Medzilaborce, dňa 09.01.2013

Objednávajúci
útvar:

ČísloAdresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

004/13

Názov

objednávame si u Vás výrobu a montáž okennej mreže na budovu ZPS a DSS.

09.01.2013

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

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

1

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa 8827186110/5600
PRIMA banka Slovensko a.s.

Mária Gašparová

a)

Výber metódy verejného obstarávania (druh):

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

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.  502/2001 Z. z. v znení  neskorších predpisov.

b)

dňa:

podpis:
dňa:

podpis:

podpis:

Verejné obstarávanie sa  vykonalo – nevykonalo *  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených
finančných prostriedkov.

dňa:

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s § 9 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a ods. 3 písm. a), c), d), e), f), g)
zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

c)

* nehodiace sa škrtnite

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681
06801Medzilaborce

PhDr., PhD. Igor Magera



ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681, 06801  Medzilaborce

IČO: 37883411, DIČ: 2021725266

G&G Computers, spol. s r.o.

Miletičova 7
821 08 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Medzilaborce, dňa 08.01.2013

Objednávajúci
útvar:

ČísloAdresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

003/13

Názov

Objednávame si u Vás dodanie náhradných dielov a opravu 3 ks PC v hodnote
270,42 EUR.

08.01.2013

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

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

1

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa 8827186110/5600
PRIMA banka Slovensko a.s.

Mária Gašparová

a)

Výber metódy verejného obstarávania (druh):

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

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.  502/2001 Z. z. v znení  neskorších predpisov.

b)

dňa:

podpis:
dňa:

podpis:

podpis:

Verejné obstarávanie sa  vykonalo – nevykonalo *  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených
finančných prostriedkov.

dňa:

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s § 9 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a ods. 3 písm. a), c), d), e), f), g)
zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

c)

* nehodiace sa škrtnite

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681
06801Medzilaborce

PhDr., PhD. Igor Magera



ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681, 06801  Medzilaborce

IČO: 37883411, DIČ: 2021725266

ČASTO - PRISTAŠ Andrej

Duchnovičova 600
068 01 Medzilaborce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Medzilaborce, dňa 07.01.2013

Objednávajúci
útvar:

ČísloAdresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

002/13

Názov

07.01.2013

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

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

1

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa 8827186110/5600
PRIMA banka Slovensko a.s.

Mária Gašparová

a)

Výber metódy verejného obstarávania (druh):

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

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.  502/2001 Z. z. v znení  neskorších predpisov.

b)

dňa:

podpis:
dňa:

podpis:

podpis:

Verejné obstarávanie sa  vykonalo – nevykonalo *  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených
finančných prostriedkov.

dňa:

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s § 9 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a ods. 3 písm. a), c), d), e), f), g)
zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

c)

* nehodiace sa škrtnite

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681
06801Medzilaborce

PhDr., PhD. Igor Magera



ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681, 06801  Medzilaborce

IČO: 37883411, DIČ: 2021725266

DELTA Humenné, s.r.o.

26.novembra 1
06601 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Medzilaborce, dňa 04.01.2013

Objednávajúci
útvar:

ČísloAdresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

001/13

Názov

Objednávame si u Vás naplnenie kazety tonerom do rozmnožovacieho stroja
CANON FC 204 - 1 ks v hodnote 36,60 EUR.

04.01.2013

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

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra
zaslaná

1

2

3

4

Vybavuje:

Miesto dodania a dod. lehota

Bankové spojenie odberateľa 8827186110/5600
PRIMA banka Slovensko a.s.

Mária Gašparová

a)

Výber metódy verejného obstarávania (druh):

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

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.  502/2001 Z. z. v znení  neskorších predpisov.

b)

dňa:

podpis:
dňa:

podpis:

podpis:

Verejné obstarávanie sa  vykonalo – nevykonalo *  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených
finančných prostriedkov.

dňa:

Finančná operácia  je – nie je *  v súlade s § 9 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a ods. 3 písm. a), c), d), e), f), g)
zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

c)

* nehodiace sa škrtnite

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa.

ZPS a DSS Medzilaborce
Ševčenkova 681
06801Medzilaborce

PhDr., PhD. Igor Magera


