
 
 
Identifikačný údaj objednávky:71ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab spotr mat   
Celková hodnota objednaného tovaru: 157,73 EUR 
Dátum vystavenia objednávky 02.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : VWR International AT 
 
 
Identifikačný údaj objednávky:72/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Servisná prehliadka Centrifúgy  
Celková hodnota objednaného tovaru: 300EUR 
Dátum vystavenia objednávky:09.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Beckman Coulter SR 
 
Identifikačný údaj objednávky:73/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab spotrebný materiál   
Celková hodnota objednaného tovaru: 285,15EUR 
Dátum vystavenia objednávky:10.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : ProScience Tech 
 
 
Identifikačný údaj objednávky:74/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: lab spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru:842,20 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:0612.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Sarstedt   
 

Identifikačný údaj objednávky:75/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab spotrebný materiál  
Celková hodnota objednaného tovaru: 205,00EUR 
Dátum vystavenia objednávky: 16.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Sarstedt   
 
Identifikačný údaj objednávky:76/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru:lab spotr mat     
Celková hodnota objednaného tovaru: 70,04EUR 
Dátum vystavenia objednávky:19.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Medplus s.r.o. 
 
Identifikačný údaj objednávky:77/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: lab spotr mat     
Celková hodnota objednaného tovaru: 81,60EUR 
Dátum vystavenia objednávky:20.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Lambda Life 
 
 
 
 
 



Identifikačný údaj objednávky:78/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: lab spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 70,68EUR 
Dátum vystavenia objednávky:23.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Fisher Slovakia   
 
Identifikačný údaj objednávky:79/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab spotr mat   
Celková hodnota objednaného tovaru: 213,40EUR 
Dátum vystavenia objednávky: 24.04.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Lambda Life 
 
Identifikačný údaj objednávky:80/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 915,90EUR 
Dátum vystavenia objednávky:30.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Sarstedt 
 
Identifikačný údaj objednávky:81/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru:399 EUR  
Dátum vystavenia objednávky:30.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Lambda Life 
 
Identifikačný údaj objednávky:82/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 1022,40EUR 
Dátum vystavenia objednávky:30.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : BIOTECH  
 
Identifikačný údaj objednávky:83/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab spotrebny mat 
Celková hodnota objednaného tovaru: 1279,20 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:30.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : BIOTECH  
 
Identifikačný údaj objednávky:84/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Stlačený vzduch 
Celková hodnota objednaného tovaru: 34,02 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:30.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Messer Taragas  
 
Identifikačný údaj objednávky:85/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab zvieratá 
Celková hodnota objednaného tovaru: 28,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:30.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : ÚEF a T SAV  
 
 
 



Identifikačný údaj objednávky:86/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab zvieratá 
Celková hodnota objednaného tovaru: 14,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:30.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : ÚEF a T SAV 
 
Identifikačný údaj objednávky:87/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 577,34 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:31.05.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Life Technologies 
 
 
 
 
 
 
 
 


