NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7
MESTO HANDLOVÁ
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 01.10.2017
Do 31.12.2017
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)

Názov zákazky

Oprava strešnej krytiny na DOS Partizánska ulica Handlová

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

27.10.2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

31 014,70 bez DPH

37 218,84 s DPH

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

IMREX Holding s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

44500106

Ulica a číslo

Podjazdová 2628/9

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 01.10.2017

Do 31.12.2017

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

Oprava miestnych komunikácií Ul. M.R. Štefánika a Ul. Švermova

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práca

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

24.10.2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

178 310,86 € s DPH

148 592,38 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 01.10.2017

Do 31.12.2017

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

Realizácia hydrodynamickej skúšky geologického vrtu Handlová RH - 1

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

služba

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

22.11.2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

42 330,- € s DPH

35 275,- Bez DPH

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

ENVIGEO, a.s.

Identifikačné číslo
(IČO)

31 600 891

Ulica a číslo

Kynceľová 2

Mesto/Obec

Banská Bystrica

PSČ

974 11

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 01.10.2017

Do 31.12.2017

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

Zateplenie obvodového plášťa budovy futbalového štadióna

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

09.11.2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

20 000,04 € bez DPH

24 000,01 s 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 220/23

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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Od 01.10.2017

Do 31.12.2017

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

Kamerový systém mesta Handlová – čistota – poriadok -bezpečnosť- rozšírenie

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

tovar

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

06.12.2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

10 001,40 € bez DPH

12 001,68 s DPH

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

Vetron s.r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

44924313

Ulica a číslo

Šusteková 19

Mesto/Obec

Bratislava

PSČ

851 04

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 01.10.2017

Do 31.12.2017

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

Zateplenie obvodového plášťa budovy futbalového štadióna

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

práce

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia
zmluvy

09.11.2017

Celková konečná
hodnota zákazky
(zmluvy) (€)

20 000,04 € bez DPH

24 000,01 s 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 220/23

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 § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Od 01.10.2017

Do 31.12.2017

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

Dodanie tonerov pre mesto Handlová

Druh zákazky

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

Predmet zákazky

tovar

Názov zmluvy

Kúpna zmluva

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

13 780,80 € bez DPH

16 536,96 s DPH

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

ELCO Computers Prievidza, spol s r.o.

Identifikačné číslo
(IČO)

31619479

Ulica a číslo

Bojnická cesta 5,7

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

