NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2016 Do 18.04.2016
Zákazka por. č. 12 /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) (€)

4 504,92 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)

31623743

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 01.04.2016 Do 18.04.2016
Zákazka por. č. 13 /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) (€)

3 859,32 s DPH

3 216,10 Bez DPH

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

AD značenie s. r. o.

Identifikačné číslo
(IČO)

31623743

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

