Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 zákona č. 343/2015 Z. z. v zmysle zmien a doplnkov
Verejný obstarávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

Obdobie:

3. Q. 2019
Predmet zákazky

Typ komodity

Zmluvná cena

Financovanie

výroba atypického nábytku
oprava schodníc schodiska

služba
služba

2 680,00
1 560,00

BV
BV

oprava vnútorného kanalizačného vedenia

služba

1 623,60

BV

nákup a montáž klimatizačnej jednotky v
priestoroch školy
materiál

tovar, služba
tovar

1 562,40
2 383,14

BV
BV

Zmluvný partner
Peter Kyseľ, Samporská 1470/2, 962 31 Sliač
Martin Čupka, Smreková 28, 974 05 Banská Bystrica
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, 974 01
Banská Bystrica

01.07.2019
03.07.2019
08.07.2019

J.S.Klíma, s.r.o., Na Graniari 6018/33, 974 04 Banská Bystrica

06.08.2019

KVIP s.r.o., Zvolenská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica

02.09.2019

Vysvetlivky
Verejný obstarávateľ:
Obdobie:
Predmet zákazky:
Typ komodity:
Zmluvná cena:
Financovanie:
Zmluvný partner:
Podpis zmluvy:

Dátum podpisu zmluvy

uvedie sa identifikácia verejného obstarávateľa (OvZP)
uvedie sa identifikácia kvartálu - napr. 2/2018 (druhý kvartál roku 2018)
uvedie sa názov predmetu zákazky
uvedie sa, či sa jedná o tovary, služby, stavebné práce alebo zmiešanú zákazku
uvedie sa zmluvná cena resp. cena uvedená v objednávke v eurách s DPH
uvedie sa z akých prostriedkov bola/je zákazka financovaná
uvedie sa identifikácia zmluvného partnera v štruktúre: obchodné meno, sídlo, IČO
uvedie sa dátum podpisu zmluvy, resp. potvrdenia objednávky

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v zmysle zmien a doplnkov
Verejný obstarávateľ:

Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

Obdobie:

3. Q. 2019

Predmet zákazky
Realizácia športového povrchu

Typ komodity
zmiešaná zákazka

Zmluvná cena

Financovanie

17 950,18

KV - VP

Zmluvný partner
dArien, s. r. o., Bukovecká 10, 040 12 Košice, IČO: 36583740

Vysvetlivky
Verejný obstarávateľ:
Obdobie:
Predmet zákazky:
Typ komodity:
Zmluvná cena:
Financovanie:
Zmluvný partner:
Podpis zmluvy:

uvedie sa identifikácia verejného obstarávateľa (OvZP)
uvedie sa identifikácia kvartálu - napr. 2/2018 (druhý kvartál roku 2018)
uvedie sa názov predmetu zákazky
uvedie sa, či sa jedná o tovary, služby, stavebné práce alebo zmiešanú zákazku
uvedie sa zmluvná cena resp. cena uvedená v objednávke v eurách s DPH
uvedie sa z akých prostriedkov bola/je zákazka financovaná
uvedie sa identifikácia zmluvného partnera v štruktúre: obchodné meno, sídlo, IČO
uvedie sa dátum podpisu zmluvy, resp. potvrdenia objednávky

Dátum podpisu zmluvy
13.09.2019

