INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

P. č.

Deň zverejnenia,
kontaktná osoba

Predmet zákazky

PHZ (v € bez DPH)

Termín zadania zákazky
(uzavretia zmluvného
vzťahu)

5 281, 59

04.01.2014

12 287,00

01.04.2014

6 312,00

priebežne do 31.12.2014

2 480,00

priebežne do 31.12.2014

2 800,00

priebežne do 31.12.2014

do 10 000,00

priebežne počas roka 2014

Úprava verejného priestranstva
30.01.2014

1.

obce Trenč. Teplá

Ing. Miroslava Gajdošíková – prípravné práce
Oprava strechy elektrickej remízy
18.02.2014

2.

depa TREŽ, parcela č. 6565/2,

Ing. Miroslava Gajdošíková k. ú. Trenč. Teplá
Služby – spojené so
zabezpečovaním kultúrnych akcií
19.02.2014

3.

Mgr. Zuzana Janišová
19.02.2014

4.

Mgr. Zuzana Janišová

v obci, tlač Teplanského občasníka,
príprava encyklopédie o obci
Potraviny – nákup občerstvenia
na kultúrne akcie obce
Tovar – nákup stolov a lavíc

19.02.2014
5.

Mgr. Zuzana Janišová

na kultúrne akcie,
nákup propagačných materiálov
Oprava a údržba zariadení
verejného osvetlenia a obecného

19.02.2014
6.

rozhlasu v obci Trenčianska Teplá,

Ing. Miroslava Gajdošíková miestnej časti Dobrá a v Prílese

Spracovanie PD pre stavbu:
25.02.2014
7.

Most ponad potok Teplička,

Ing. Miroslava Gajdošíková Trenčianska Teplá

4 160,00

15.04.2014

2 083,00

priebežne do 31.12.2014

26.02.2014
8.

Jana Kittová

Kancelárske potreby

Poznámky:
Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie
obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania. Verejný
obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov,
ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle.
Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.

