NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
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

Šatníkové skrine

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Nákup kovových šatníkových skríň

Názov zmluvy

Kúpna zmluva č. Z201526802_Z

Dátum uzatvorenia zmluvy

6. 10. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

4 130,00

Bez DPH

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

ONČIŠ s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

44816561

Ulica a číslo

Partizánska cesta 94

Mesto/Obec

Banská Bystrica

PSČ

97401

Štát

Slovenská republika

Telefón

0905742620

Email:

Kliknutím zadáte text.

Internetová adresa (URL):

Kliknutím zadáte text.

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
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
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

Tonery

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Nákup tonerov, náplní do tlačiarní

Názov zmluvy

Kúpna zmluva č. Z201533016_Z

Dátum uzatvorenia zmluvy

4. 11. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

1 141,49

Bez DPH

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

JURIGA spol. s r. o.

Identifikačné číslo (IČO)

31344194

Ulica a číslo

Gercenova 3

Mesto/Obec

Bratislava

PSČ

85101

Štát

Slovenská republika

Telefón

02/63453031

Email:

juriga@juriga.sk

Internetová adresa (URL):

www.juriga.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

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. októbra 2015 Do 31. decembra 2015
Zákazka por. č.

3

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

Výmena ventilačnej jednotky

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Nákup ventilačnej jednotky

Názov zmluvy

Kúpna zmluva č. Z201533012_Z

Dátum uzatvorenia zmluvy

4. 11. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

2 916,65

Bez DPH

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

ONČIŠ s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

44816561

Ulica a číslo

Partizánska cesta 94

Mesto/Obec

Banská Bystrica

PSČ

97401

Štát

Slovenská republika

Telefón

0905742620

Email:

Kliknutím zadáte text.

Internetová adresa (URL):

Kliknutím zadáte text.

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
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. októbra 2015 Do 31. decembra 2015
Zákazka por. č.

4

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

Elektrické masážne lehátka

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Nákup elektrických masážnych lehátok

Názov zmluvy

Kúpna zmluva č. Z201538139_Z

Dátum uzatvorenia zmluvy

27. 11. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

5 200,00

Bez DPH

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

VAMEL Meditec s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

36518565

Ulica a číslo

Pánska dolina 80

Mesto/Obec

Nitra

PSČ

94901

Štát

Slovenská republika

Telefón

037/7416493

Email:

vamel@vamel.sk

Internetová adresa (URL):

www.vamel.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

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. októbra 2015 Do 31. decembra 2015
Zákazka por. č.

5

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

Informačno-komunikačné vybavenie

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Nákup informačno-komunikačného vybavenia

Názov zmluvy

Kúpna zmluva č. Z201539499_Z

Dátum uzatvorenia zmluvy

7. 12. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

9 866,66

Bez DPH

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

MB TECH BB s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

36622524

Ulica a číslo

Zvolenská cesta 37

Mesto/Obec

Banská Bystrica

PSČ

97401

Štát

Slovenská republika

Telefón

0917506126

Email:

mbtech@mbtech.sk

Internetová adresa (URL):

www.mbtech.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

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. októbra 2015 Do 31. decembra 2015
Zákazka por. č.

6

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

Pracovná laboratórna stolička

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Nákup pracovných laboratórnych stoličiek

Názov zmluvy

Kúpna zmluva č. Z201539504_Z

Dátum uzatvorenia zmluvy

7. 12. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

1 250,00

Bez DPH

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

FISHER Slovakia, spol. s r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

36483095

Ulica a číslo

Mäsiarska 13

Mesto/Obec

Levoča

PSČ

05401

Štát

Slovenská republika

Telefón

0534511070

Email:

info@fisherww.sk

Internetová adresa (URL):

www.fisherww.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

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. októbra 2015 Do 31. decembra 2015
Zákazka por. č.

7

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

Priemyselná laboratórna stolička

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Nákup priemyselných laboratórnych stoličiek

Názov zmluvy

Kúpna zmluva č. Z201539507_Z

Dátum uzatvorenia zmluvy

7. 12. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

2 707,50

Bez DPH

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

FISHER Slovakia, spol. s r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

36483095

Ulica a číslo

Mäsiarska 13

Mesto/Obec

Levoča

PSČ

05401

Štát

Slovenská republika

Telefón

0534511070

Email:

info@fisherww.sk

Internetová adresa (URL):

www.fisherww.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

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. októbra 2015 Do 31. decembra 2015
Zákazka por. č.

8

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

Športové potreby

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Nákup športových potrieb

Názov zmluvy

Kúpna zmluva č. Z201540790_Z

Dátum uzatvorenia zmluvy

15. 12. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

2 949,00

Bez DPH

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

MB TECH BB s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

36622524

Ulica a číslo

Zvolenská cesta 37

Mesto/Obec

Banská Bystrica

PSČ

97401

Štát

Slovenská republika

Telefón

0917506126

Email:

mbtech@mbtech.sk

Internetová adresa (URL):

www.mbtech.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

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. októbra 2015 Do 31. decembra 2015
Zákazka por. č.

9

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

Tieniaca technika

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Nákup výsuvnej elektrickej markízy

Názov zmluvy

Kúpna zmluva č. Z201541052_Z

Dátum uzatvorenia zmluvy

16. 12. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

1 583,00

Bez DPH

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

MB TECH BB s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

36622524

Ulica a číslo

Zvolenská cesta 37

Mesto/Obec

Banská Bystrica

PSČ

97401

Štát

Slovenská republika

Telefón

0917506126

Email:

mbtech@mbtech.sk

Internetová adresa (URL):

www.mbtech.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

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. októbra 2015 Do 31. decembra 2015
Zákazka por. č.

10

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

Materiál

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Nákup materiálu na výrobu laboratórneho nábytku

Názov zmluvy

Kúpna zmluva č. Z201541047_Z

Dátum uzatvorenia zmluvy

16. 12. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

4 449,00

Bez DPH

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

Démos trade, s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

36439851

Ulica a číslo

Dolné Rudiny 8516/41C

Mesto/Obec

Žilina

PSČ

01001

Štát

Slovenská republika

Telefón

0918605214

Email:

objednavky@demos-trade.com

Internetová adresa (URL):

www.demos-trade.com

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
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. októbra 2015 Do 31. decembra 2015
Zákazka por. č.

11

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

Študentský mikroskop

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Nákup študentského mikroskopu s trinokulárnym tubusom a digitálnym fotoaparátom

Názov zmluvy

Kúpna zmluva č. Z201541041_Z

Dátum uzatvorenia zmluvy

16. 12. 2015

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

4 274,99

Bez DPH

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

MIKRO, spol. s r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

35763272

Ulica a číslo

Agátová 2317/22

Mesto/Obec

Bratislava

PSČ

84101

Štát

Slovenská republika

Telefón

02/43415796

Email:

Kliknutím zadáte text.

Internetová adresa (URL):

Kliknutím zadáte text.

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

