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:

2. Q. 2021
Predmet zákazky

Typ komodity

Zmluvná cena

pákové váhy 700 g/10mg

tovar

1 722,74 €

odvoz a zneškodnenie odpadu MOM

služba

1 768,86 €

výroba stolov

služba

1 170,00 €

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

Vypracoval: Mgr. Petra Ťažká

Zmluvný partner

Financovanie
BV
BV
BV

Dátum podpisu zmluvy

CONATEX-DIDACTIC učební pomôcky, s.r.o., Velvarská 1698/31, 160 00 Praha

26.05.2021

DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

03.06.2021

PETER KYSEĽ, Samporská 1470/8, 962 31 Sliač

05.05.2021

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

Schválil: PaedDr. Michal Straka

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:

2. Q. 2021
Predmet zákazky

OOPP pre MOM
čistenie a dezinfekcia MOM

Typ komodity

Zmluvná cena

Financovanie

tovar

5 575,25 €
5 664,83 €

BV
BV

služba

Zmluvný partner
AMICORE, s.r.o., Terézie Vansovej 20, 974 01 Banská Bystrica

Sport Arena s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica

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

Vypracoval: Mgr. Petra Ťažká

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

Schválil: PaedDr. Michal Straka

Dátum podpisu zmluvy
22.02.2021, 18.03.2021
23.02.2021

