NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.10.2016
Do 31.12.2016
Zákazka por. č. 16 /2016
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Oprava vonkajšieho predložného schodiska – Ul. F. Nádaždyho Handlová

Druh zákazky

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

Zmluva ešte nie je podpísaná

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

14 078,22 s DPH

11 731,85 Bez DPH

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

A-gips, s. r. o .

Identifikačné číslo
(IČO)

46208933

Ulica a číslo

Prievidzská 21-23

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 01.10.2016
Do 31.12.2016
Zákazka por. č. 17 /2016
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Renovácia oplotenia a spevnené plochy nádvoria – klub dôchodcov

Druh zákazky

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo ešte podpísaná

Dátum uzatvorenia
zmluvy

Zmluva ešte nie je podpísaná

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

13 813,04 s DPH

11 510,86 Bez DPH

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

A-gips, s. r. o .

Identifikačné číslo
(IČO)

46208933

Ulica a číslo

Prievidzská 21-23

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

