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1. sociálne zabezp. DD a DSS Sušany mrazené výrobky tovar 4 683 € bežné výdavky /kód zdroja41 02/2015-01/2016 január x

2. sociálne zabezp. DD a DSS Sušany mäso a mäsové výrobky tovar 9 657 € bežné výdavky /kód zdroja41 02/2015-01/2016 január x

3. sociálne zabezp. DD a DSS Sušany mlieko a mliečne výrobky tovar 5 801 € bežné výdavky /kód zdroja41 02/2015-01/2016 január x

4. sociálne zabezp. DD a DSS Sušany potravinové výrobky a nápoje tovar 9 937 € bežné výdavky /kód zdroja41 02/2015-01/2016 január x

5. sociálne zabezp. DD a DSS Sušany ovocie a zelenina tovar 4 284 € bežné výdavky /kód zdroja41 02/2015-01/2016 január x

6. sociálne zabezp. DD a DSS Sušany chlieb a pekárenské výrobky tovar 4 525 € bežné výdavky /kód zdroja41 02/2015-01/2016 január x

7. sociálne zabezp. DD a DSS Sušany čistiace prostriedky tovar 2 980 € bežné výdavky /kód zdroja41 03/2015-02/2016 február x

8. sociálne zabezp. DD a DSS Sušany elektroinštalácia, elektrické rozvody tovar 590 € bežné výdavky /kód zdroja41 september august x

9. sociálne zabezp. DD a DSS Sušany plynové zariadenia a tlakové nádoby tovar 230 € bežné výdavky /kód zdroja41 október september x

10. sociálne zabezp. DD a DSS Sušany plynové rozvody a plynové zariadenia tovar 150 € bežné výdavky /kód zdroja41 október september x

11. sociálne zabezp. DD a DSS Sušany hydranty tovar 100 € bežné výdavky /kód zdroja41 október september x
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PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2015

OvZP BBSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(jednoduchá zákazka, podlimitná zákazka, nadlimitná zákazky)

       Vypracoval:    Ing. Miroslav Bičan, riaditeľ DD a DSS Sušany                                                            
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Názov

predmetu zákazky

Zákazka

 

Predpokladan

á

hodnota 

zákazky

v € bez DPH 


