
 

 

Identifikačný údaj objednávky:09ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Lab spotr mat   

Celková hodnota objednaného tovaru: 227,00 EUR 

Dátum vystavenia objednávky 05.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : HEKA Elektronik 

 

 

Identifikačný údaj objednávky:10/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Lab spotrebny material  

Celková hodnota objednaného tovaru: 613,58EUR 

Dátum vystavenia objednávky:05.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : Agn Tho s AB 

 

 

Identifikačný údaj objednávky:11/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Neteboock 2x   

Celková hodnota objednaného tovaru: 2400,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:08.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : VO EKS 

 

 

Identifikačný údaj objednávky:12/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Lab spotrebny material 

Celková hodnota objednaného tovaru:1299,60 EUR 

Dátum vystavenia objednávky:09.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : HEKA Elektronik  
 

Identifikačný údaj objednávky:13/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Monitor 24“  

Celková hodnota objednaného tovaru: 230,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:.09.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : VO EKS 

 

 

Identifikačný údaj objednávky:14/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru:Stravne listky    

Celková hodnota objednaného tovaru: 4600,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:10.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : VO EKS 

 

Identifikačný údaj objednávky:15/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Lab zvierata 

Celková hodnota objednaného tovaru: 35,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:15.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : ÚEF SAV  

 

 

 



Identifikačný údaj objednávky:16/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Ustajnenie lab zvierat 

Celková hodnota objednaného tovaru: 90,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:15.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : ÚEF SAV 

 

Identifikačný údaj objednávky:17/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru:  

Celková hodnota objednaného tovaru:  

Dátum vystavenia objednávky: 

Identifikačné údaje dodávateľa : Storno 

 

Identifikačný údaj objednávky:18/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Ustajnenie lab zvierat 

Celková hodnota objednaného tovaru: 300,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:16.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : ÚEF SAV 

 

Identifikačný údaj objednávky:19/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Lab spotrebny material 

Celková hodnota objednaného tovaru: 968,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:16.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : ProScience Tech 

 

Identifikačný údaj objednávky:20/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Lab spotrebny mat 

Celková hodnota objednaného tovaru: 968,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:16.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : ProScience Tech 

 

Identifikačný údaj objednávky:21/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Lab spotrebny mat 

Celková hodnota objednaného tovaru: 650,0US 

Dátum vystavenia objednávky:18.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : Harbor UCLA 

 

Identifikačný údaj objednávky:22/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Servis lab zariadenia Taphoon 

Celková hodnota objednaného tovaru: 4358,93EUR 

Dátum vystavenia objednávky:16.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : ProScience Tech 

 

Identifikačný údaj objednávky:23/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Stojan na flase, vozik  

Celková hodnota objednaného tovaru: 117,60EUR 

Dátum vystavenia objednávky:25.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : MEVA .SK 

 

 

 



Identifikačný údaj objednávky:24/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Lab spotrebny mat 

Celková hodnota objednaného tovaru: 340,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:25.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : Lambda Life 

 

Identifikačný údaj objednávky:25/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Lab spotrebny mat 

Celková hodnota objednaného tovaru: 980,25EUR 

Dátum vystavenia objednávky:25.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : VELAZ s.r.o. 

 

Identifikačný údaj objednávky:26/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Lab spotrebny mat 

Celková hodnota objednaného tovaru: 150,00EUR 

Dátum vystavenia objednávky:25.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : Lohmann Rauscher 

 

Identifikačný údaj objednávky:27/ÚMFG/2016 

Popis objednaného tovaru: Lab spotrebny mat 

Celková hodnota objednaného tovaru: 501,20EUR 

Dátum vystavenia objednávky:25.02.2016 

Identifikačné údaje dodávateľa : SARSTEDT s.r.o. 

 

 


