NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.04.2017
Do 30.06.2017
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Polopodzemné kontajnery MOLOK na separovaný zber odpadu

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

tovar

Názov zmluvy

Kúpna zmluva

Dátum uzatvorenia
zmluvy

04.05.2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

74 571,60 s DPH

62 143,- Bez 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 01.04.2017

Do 30.06.2017

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Výstavba viacúčelových ihrísk na Ul. mostná v Handlovej

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práca

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

16.05. 2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

36 009,64 € s DPH

30 008,03 Bez 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 01.04.2017
Do 30.06.2017
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Oprava miestnych komunikácií Ul. J. L. Bellu a Ul. Ivana Olbrachta

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

19.05.2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

59 467,92 s DPH

49 556,60 Bez 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 01.04.2017

Do 30.06.2017

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Kúpalisko Handlová

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

služba

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

21.06. 2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

55 200,- € s DPH

46 600,- Bez DPH

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

RK – STUDIO, s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

45 252 807

Ulica a číslo

Podháj 3981/22

Mesto/Obec

Banská Bystrica

PSČ

974 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 01.04.2017

Do 30.06.2017

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Inzercia v regionálnych novinách

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

služba

Názov zmluvy

Objednávka

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

-

6 703,20 € s DPH

5 586,- Bez DPH

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

My Hornonitrianske noviny , Prievidzské ECHO

Identifikačné číslo
(IČO)

35790253

Ulica a číslo

M. Mišíka 6

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 01.04.2017

Do 30.06.2017

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Injektáž obvodového múru Klubu dôchodcov

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

17.06.2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

10 812,42 € s DPH

9 010,35 Bez DPH

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

Identifikačné číslo
(IČO)

ABC Trade spol. s.r.o.

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 01.04.2017

Do 30.06.2017

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Oprava miestnych komunikácií

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

12.07.2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

158 829,58 € s DPH

132 357,89 Bez 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 01.04.2017

Do 30.06.2017

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Dodanie a nainštalovanie gastro zariadení s príslušenstvom do kuchyne
Domu kultúry mesta Handlová

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

Tovar a práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

12.07.2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

28 231,94 € s DPH

23 526,62 Bez DPH

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

EVO TECH s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

46435662

Ulica a číslo

Holubyho 27

Mesto/Obec

Bratislava

PSČ

811 03

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 01.04.2017

Do 30.06.2017

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Detské dopravné ihrisko v Handlovej

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

Práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

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

23 796,- € s DPH

19 830,- Bez DPH

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

BELLCROFT s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

36257761

Ulica a číslo

Továrenská 532

Mesto/Obec

Senica

PSČ

905 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

