NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.01.2015

Do 31.03.2015

Zákazka por. č. 25/2015

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Dodanie výpočtovej techniky pre mesto Handlová

Druh zákazky

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet zákazky

Tovar

Názov zmluvy

Objednávka

Dátum uzatvorenia zmluvy
Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

5 796,- € s DPH

Bez DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov

ELKO Computers Prievidza spol. s r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

316 19 479

Ulica a číslo

Bojnická cesta 5,7

Mesto/Obec

Prievidza

PSČ

971 01

Štát

Slovensko

Telefón
Email:
Internetová adresa (URL):
0.1

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na výberové pole môžete zadať
vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu;
[Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip
a stlačením medzerníka ho

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.01.2015

Do 31.03.2015

Zákazka por. č. 26/2015

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Dodanie elektrickej pece, elektrického sporáka a elektrickej pece trojrúrovej

Druh zákazky

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet zákazky

Tovar

Názov zmluvy

Objednávka

Dátum uzatvorenia zmluvy
Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

9 109,20 € s DPH

Bez DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov

CORA GASTRO, s.r.o. , Traktorová 1, 058 01 Poprad

Identifikačné číslo (IČO)

44 857 187

Ulica a číslo

Traktorová 1,

Mesto/Obec

Poprad

PSČ

058 01

Štát

Slovensko

Telefón
Email:
Internetová adresa (URL):
0.1

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na výberové pole môžete zadať
vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu;
[Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip
a stlačením medzerníka ho

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.01.2015

Do 31.03.2015

Zákazka por. č. 27/2015

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Športová materská škôlka na ul. Dimitrovová v Handlovej

Druh zákazky

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet zákazky

Služba

Názov zmluvy

Zmluva o dielo na vypracovanie PD

Dátum uzatvorenia zmluvy

30.03.2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

5 000 €

Bez DPH zhotoviteľ nie je platcom DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov

CARDUELIS s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

47 482 08

Ulica a číslo

Odbojárov 45

Mesto/Obec

Handlová

PSČ

972 51

Štát

Slovensko

Telefón
Email:
Internetová adresa (URL):
0.1

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na výberové pole môžete zadať
vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu;
[Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip
a stlačením medzerníka ho

