NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2018
Do 30.06.2018
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO Handlová - Morovno

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

19.04.2018

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

18 089,15 bez DPH

21 706,98 s 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

Mostná 71

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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2018
Do 30.06.2018
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Poskytnutie právnych služieb pre mesto Handlová

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

služba

Názov zmluvy

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

Dátum uzatvorenia
zmluvy

29.03.2018

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

bez DPH

12 000,- nie je platcom DPH

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

Advokátska kancelária JUDr. Ľubica Lukáčová, s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

47 251 816

Ulica a číslo

M. Hodžu 10/3

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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2018
Do 30.06.2018
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Dodanie motorového vozidla Suzuki VITARA 1,6 PREMIUM, 4WD pre Mestskú
políciu

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

tovar

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

14.05.2018

14 083,33 bez DPH

16 900 s DPH

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

Marián Grič MOTOPRES

Identifikačné číslo
(IČO)

10891234

Ulica a číslo

Necpalská cesta 826-3/28

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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2018
Do 30.06.2018
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Oprava chodníkov

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

20.04.2018

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

76 5846,34 bez DPH

92 215,61 s DPH

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

STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

17 317 282

Ulica a číslo

Mlynské Nivy 61/A

Mesto/Obec

Bratislava

PSČ

825 18

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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2018
Do 30.06.2018
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Dodávka polopozemných kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad a na
triedený zber odpadu

Druh zákazky

Zákazka podľa § 109 až 111 zákona č. 343/2015 Z. z.

Predmet zákazky

tovar

Názov zmluvy

Kúpna zmluva

Dátum uzatvorenia
zmluvy

25.04.2018

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

145 462 bez DPH

174 554,40 s DPH

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

REDOX – ENEX s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

50407821

Ulica a číslo

Zlatovská 1962

Mesto/Obec

Trenčín

PSČ

911 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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2018
Do 30.06.2018
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Detské ihriská Handlová

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

Tovar, práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

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

43 446,66 bez DPH

52 136 s DPH

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

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

46167145

Ulica a číslo

Pod Brezinou 86

Mesto/Obec

Trenčín

PSČ

911 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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2018
Do 30.06.2018
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Opravy poškodených miestnych komunikácií v Handlovej asfaltom AC 110, tr. I

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

11.05.2018

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

16 666,66 bez DPH

20 000 s DPH

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

STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

17 317 282

Ulica a číslo

Mlynské Nivy 61/A

Mesto/Obec

Bratislava

PSČ

825 18

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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2018
Do 30.06.2018
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Opravy miestnych komunikácií v Handlovej pružnými zálievkami s predrezaním

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

11.05.2018

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

20 000 bez DPH

24 000 s DPH

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

STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

17 317 282

Ulica a číslo

Mlynské Nivy 61/A

Mesto/Obec

Bratislava

PSČ

825 18

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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2018
Do 30.06.2018
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Opravy krytov komunikácií v meste Handlová

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

11.05.2018

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

135 393,11 bez DPH

162 471,73 s DPH

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

STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

17 317 282

Ulica a číslo

Mlynské Nivy 61/A

Mesto/Obec

Bratislava

PSČ

825 18

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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2018
Do 30.06.2018
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Viacúčelové ihriská na Partizánskej ulici

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

tovar, práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

11.05.2018

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

24 500 bez DPH

29 400 s DPH

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

SPORT SERVICE, s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

36785571

Ulica a číslo

Diaková 111

Mesto/Obec

Diaková

PSČ

038 02

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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2018
Do 30.06.2018
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Dodávka a montáž autobusových zastávok

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

tovar, práce

Názov zmluvy

Objednávka

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

8 980 bez DPH

10 776 s DPH

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

REMO spol. s r. o.

Identifikačné číslo
(IČO)

31 592 538

Ulica a číslo

Sama Chalúpku 6

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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2018
Do 30.06.2018
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Stavebné úpravy budovy a príslušenstva futbalového štadióna

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

20.06.2018

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

20 833,77 bez DPH

25 000,52 s DPH

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

A-gips, s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

46 208 933

Ulica a číslo

Ligetská 4

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

