
Kvetoslava Halachanová

Letná 1568
09101 Stropkov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Stredná odborná škola, Hlavná 6, 09101  Stropkov, IČO:00398861, DIČ:2020822639

Stropkov, dňa 15.08.2012

Objednávajúci
útvar:

ČísloAdresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

20/2012

Názov

Objednávame si u Vás buranie betónu

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

Ing. Daniel Soóš

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.

Stredná odborná škola
Hlavná 6
09101Stropkov

Ing. Marián Hybeľ



Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o

Elektrarenská 1
83104 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Stredná odborná škola, Hlavná 6, 09101  Stropkov, IČO:00398861, DIČ:2020822639

Stropkov, dňa 31.07.2012

Objednávajúci
útvar:

ČísloAdresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

19/2012

Názov

Objednávame si u Vás nákup hygienických potrieb podľa výberu

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

Ing. Daniel Soóš

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.

Stredná odborná škola
Hlavná 6
09101Stropkov

Ing. Marián Hybeľ



Miloš Hnát - Tlačiareň AKCENT

Dobroslava 9
09001 Kapišová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Stredná odborná škola, Hlavná 6, 09101  Stropkov, IČO:00398861, DIČ:2020822639

Stropkov, dňa 31.07.2012

Objednávajúci
útvar:

ČísloAdresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

18/2012

Názov

Objednávame si u Vás viazanie triednych kníh

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

Ing. Daniel Soóš

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.

Stredná odborná škola
Hlavná 6
09101Stropkov

Ing. Marián Hybeľ



Babjarčíková Stropkov

Stredná odborná škola, Hlavná 6, 09101  Stropkov, IČO:00398861, DIČ:2020822639

Stropkov, dňa 30.07.2012

Objednávajúci
útvar:

ČísloAdresa dodávateľa:

Predmet dodávky:

17/2012

Názov

Objednávka na nákup továru podľa výberu

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

Ing. Daniel Soóš

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.

Stredná odborná škola
Hlavná 6
09101Stropkov

Ing. Marián Hybeľ


