NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
OBCHODNÁ AKADÉMIA, F. MADVU 2, 971 29 PRIEVIDZA
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. októbra 2015 Do 31. decembra 2015

ZÁKAZKA POR. Č.

1

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

Rekonštrukcia palubovky v telocvični

Druh zákazky

Stavebné práce

Predmet zákazky

Položenie novej športovej celomasívnej podlahy s odpružovacou vrstvou, maľovanie čiar.

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia zmluvy

18. 11. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

17 281,60 €

Bez DPH 14 401,33 €

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

Milan Syrováka - Symparkett Prievidza

Identifikačné číslo (IČO)

40648851

Ulica a číslo

J. M. . Hurbana 1

Mesto/Obec

Prievidza

PSČ

971 01

Štát

Slovensko

Telefón

046/5424479

Email:

symparkett.pd@gmail.t-com

Internetová adresa (URL):

www.paekety.sk

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
OBCHODNÁ AKADÉMIA, F. MADVU 2, 971 29 PRIEVIDZA
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. októbra 2015 Do 31. decembra 2015
Zákazka por. č.

2

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

Oprava podlahy v 2 klasických triedach a 2 odborných učebniach

Druh zákazky

Stavebné práce

Predmet zákazky

Položenie podložky na kompenzáciu nerovností, aplikácia záklopu OSB doskami, nalepenie
podlahovej krytiny PVC.

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Dátum uzatvorenia zmluvy

14. 12. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

7 450 €

Bez DPH 6 208,33 €

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

Linotex s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

34130161

Ulica a číslo

Obchodná 2504

Mesto/Obec

Trenčianska Turná

PSČ

913 21

Štát

Slovensko

Telefón

032/6581241

Email:

linotex@linotex.sk

Internetová adresa (URL):

www.linotex.sk

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

