
 
Identifikačný údaj objednávky:102/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 124,80 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:1.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Lambda Life a.s 
 
Identifikačný údaj objednávky:103/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 38,28 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:8.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Lambda Life a.s 
 
Identifikačný údaj objednávky:104/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 800,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:8.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : BIOTECH s.r.o 
 
Identifikačný údaj objednávky:105/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 255,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:8.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Lambda Life a.s 
 
Identifikačný údaj objednávky:106/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 1984,80 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:11.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : LABO SK  s.r.o 
 
Identifikačný údaj objednávky:107/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Oprava fluorescenčného zdroja 
Celková hodnota objednaného tovaru: 5160,00EUR 
Dátum vystavenia objednávky:11.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : ZENA-R Slovakia s.r.o 
 
Identifikačný údaj objednávky:108/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Spracovanie rukopisov 
Celková hodnota objednaného tovaru: 871,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:12.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : MasterMinds, s.r.o 
 
Identifikačný údaj objednávky:109/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 765,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:13.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : SARSTEDT, s.r.o 
 
Identifikačný údaj objednávky:110/ÚMFG/2016 



Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 70,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:13.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Medplus, s.r.o 
 
Identifikačný údaj objednávky:111/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Ustajnenie zvierat 
Celková hodnota objednaného tovaru: 594,50 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:19.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : ÚEFaT SAV 
 
Identifikačný údaj objednávky:112/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 277,08 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:20.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : EKS 
 
Identifikačný údaj objednávky:113/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 330,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:20.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : EKS 
 
Identifikačný údaj objednávky:114/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 125,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:21.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Lyreco CE SE 
 
Identifikačný údaj objednávky:115/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: pH meter 
Celková hodnota objednaného tovaru: 1248,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:21.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : EKS 
 
Identifikačný údaj objednávky:116/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 78,43 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:21.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : EKS 
 
Identifikačný údaj objednávky:117/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 499,72 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:21.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : EKS 
 
Identifikačný údaj objednávky:118/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 156,53EUR 



Dátum vystavenia objednávky: 25.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : EXE s.r.o 
 
Identifikačný údaj objednávky: 119/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Tonery 
Celková hodnota objednaného tovaru: 173,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky: 25.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : EKS 
 
Identifikačný údaj objednávky:120/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 143,10 EUR 
Dátum vystavenia objednávky: 25.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : YNNA s.r.o 
 
Identifikačný údaj objednávky:121/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 984,72 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:25.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : EKS 
 
Identifikačný údaj objednávky:122/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 66,66 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:27.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : BIOTECH s.r.o 
 
Identifikačný údaj objednávky:123/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 608,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:27.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : BIOTECH s.r.o 
 
Identifikačný údaj objednávky:124/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 877,44 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:27.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : EKS 
 
Identifikačný údaj objednávky:125/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 683,00 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:1.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : EKS 
 
Identifikačný údaj objednávky:126/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 173,40 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:27.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : EKS 



 
Identifikačný údaj objednávky:127/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. nohavice 
Celková hodnota objednaného tovaru: 124,50 EUR 
Dátum vystavenia objednávky:28.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : Dental Depod 203, s.r.o 
 
Identifikačný údaj objednávky:128/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 860,40 EUR 
Dátum vystavenia objednávky: 29.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : ProScience Tech, s.r.o 
 
Identifikačný údaj objednávky:129/ÚMFG/2016 
Popis objednaného tovaru: Lab. spotrebný materiál 
Celková hodnota objednaného tovaru: 921,80 EUR 
Dátum vystavenia objednávky: 29.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa : ProScienc e Tech s.r.o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


