NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.10.2015 Do 31.12.2015
Zákazka por. č. 9 /2015
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Poskytnutie certifikovaného aukčného systému pre mesto Handlová“

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

Služba

Názov zmluvy

Zmluva

Dátum uzatvorenia
zmluvy

21.10.2015

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

100 s DPH mesačne

83,33 Bez DPH

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

eBIZ Procurement s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

36234141

Ulica a číslo

Lehotského 1

Mesto/Obec

Bratislava

PSČ

811 06

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 01.10.2015 Do 31.12.2015
Zákazka por. č. 8 /2015
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Kamerový systém mesta Handlová - rozšírenie

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

Tovar

Názov zmluvy

Zmluva

Dátum uzatvorenia
zmluvy

26.10.2015

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

13 077,- s DPH

10 897,- Bez DPH

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

VETRON, s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

44924313

Ulica a číslo

Šustekova 19

Mesto/Obec

Bratislava

PSČ

851 04

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 01.10.2015 Do 31.12.2015
Zákazka por. č. 10 /2015
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Úprava príjazdovej komunikácie na ZŠ Školská ulica

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva

Dátum uzatvorenia
zmluvy

26.10.2015

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

19 459,37 s DPH

16 216,14 Bez DPH

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

ABC trade, spol. s r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

36342351

Ulica a číslo

Školská 19

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

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.10.2015 Do 31.12.2015
Zákazka por. č. 11 /2015
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Projektová dokumentácia „Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta“

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

služba

Názov zmluvy

Zmluva

Dátum uzatvorenia
zmluvy

Zmluva bude podpísaná v mesiaci 01/2016

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

14 160,- s DPH

11 800,- Bez DPH

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

Štúdio 21 plus, s r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

35765607

Ulica a číslo

Záhradnícka 13,

Mesto/Obec

Bratislava

PSČ

811 07

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 01.10.2015 Do 31.12.2015
Zákazka por. č. 12 /2015
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

„Spracovanie energetických auditov na budovy MŠ v Handlovej“

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

služba

Názov zmluvy

Zmluva

Dátum uzatvorenia
zmluvy

29.12.2016

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

2 880,- s DPH

2 400,- Bez DPH

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

DELPHIA s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

44 505 736

Ulica a číslo

Búdkova cesta 3

Mesto/Obec

Bratislava 3

PSČ

811 04

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 01.10.2015 Do 31.12.2015
Zákazka por. č. 13 /2015
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

„Aktualizácia projektových dokumentácií pre MŠ v Handlovej„

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

služba

Názov zmluvy

Zmluva

Dátum uzatvorenia
zmluvy

31.12.2015

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

22 560,- s DPH

18 800,- Bez DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
Identifikačné číslo
(IČO)

45244944

Ulica a číslo

ul. SNP 18

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

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.10.2015 Do 31.12.2015
Zákazka por. č. 14 /2015
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Mestská knižnica Handlová – rekonštrukcia a modernizácia s cieľom zvýšenia
kvality služieb ako aj energetická efektívnosť

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

tovar

Názov zmluvy

Zmluva

Dátum uzatvorenia
zmluvy

01.10.2015

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

11 400,- s DPH

9 500,- Bez DPH

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

KOZÁK – stavby a obchod s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

31 602 673

Ulica a číslo

Ortútska cesta 142/90

Mesto/Obec

Malachov

PSČ

974 05

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

