NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.01.2016 Do 31.03.2016
Zákazka por. č. 1 /2016
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Dodanie hasičského výstroja pre DHZ v Morovne“

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

tovar

Názov zmluvy

objednávka

Dátum uzatvorenia
zmluvy

25.01.2016

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

5 640,48 s DPH

4 512,38 Bez DPH

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

FIRE systém

Identifikačné číslo
(IČO)

41827449

Ulica a číslo

Nižná Korňa 501

Mesto/Obec

Korňa

PSČ

023 21

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 01.01.2016 Do 31.03.2016
Zákazka por. č. 2 /2016
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Údržba zelene na Námestí baníkov Handlová

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

služba

Názov zmluvy

Zmluva o poskytnutí služby

Dátum uzatvorenia
zmluvy

08.03.2016

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

11 503,- s DPH

9 202,40 bez DPH

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

Ján Duchovič SLOV GARTEN

Identifikačné číslo
(IČO)

43695761

Ulica a číslo

Baníkov 73/30

Mesto/Obec

Nováky

PSČ

972 71

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 01.01.2016 Do 31.03.2016
Zákazka por. č. 3/2016
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Dodanie kotla plynového D99G150 a plynovej stoličky T-PVS do ZŠ
Morovnianska cesta

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) (€)

3 267,63 s DPH

2 722,80 bez DPH

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

Gastro Rex, s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

35783052

Ulica a číslo

Mlynské Luhy 80

Mesto/Obec

Bratislava 2

PSČ

821 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

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.01.2016 Do 31.03.2016
Zákazka por. č. 4/2016
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Sanácia oporného múru na Ul. Úderníckej Handlová

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

objednávka

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

5 820,24 s DPH

4 850,77 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 01.01.2016 Do 31.03.2016
Zákazka por. č. 5/2016
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Dodanie kancelárskeho materiál pre mesto Handlová na rok 2016

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) (€)

3 859,32 s DPH

3 216,10 bez DPH

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

Ing. Ivana Staneková –STANA papierníctvo

Identifikačné číslo
(IČO)

40420329

Ulica a číslo

29. augusta 79

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 01.01.2016 Do 31.03.2016
Zákazka por. č. 6/2016
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Dodanie pracovného náradia a osobných ochranných prostriedkov 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) (€)

12 953,22 s DPH

10 794,35 bez DPH

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

M+M Nova, spol. s r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

44872011

Ulica a číslo

M.R. Štefánika 318/30

Mesto/Obec

Nováky

PSČ

972 71

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 01.01.2016 Do 31.03.2016
Zákazka por. č. 7/2016
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Trvalé vodorovné dopravné značenia pre osobné vozidlá

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) (€)

4 504,99 s DPH

3 754,16 bez DPH

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

AD značenie s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

44872011

Ulica a číslo

M.R. Štefánika 3

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 01.01.2016 Do 31.03.2016
Zákazka por. č. 8/2016
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Trvalé zvislé dopravné značenia pre osobné vozidlá

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) (€)

4 765,95 s DPH

3 971,63 bez DPH

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

AD značenie s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

44872011

Ulica a číslo

M.R. Štefánika 3

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 01.01.2016 Do 31.03.2016
Zákazka por. č. 9/2016
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky
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) (€)

4 504,99 s DPH

3 754,16 bez DPH

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

AD značenie s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

44872011

Ulica a číslo

M.R. Štefánika 3

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

