
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ 
OSOBY PODĽA § 7  
KLIKNUTÍM ZADÁTE TEXT. 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od 1. januára 2015  Do 31. marca 2015 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  01 

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

Názov zákazky Coach Senzory 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Coach Senzory 

Názov zmluvy Kúpna zmluva č. 01/2015 

Dátum uzatvorenia zmluvy 19. 2. 2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

11 334,00 Bez DPH   9 445,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov KVANT spol. s r. o 

Identifikačné číslo (IČO) 31398294 

Ulica a číslo FMFI UK Mlynská dolina 

Mesto/Obec Bratislava 

PSČ 842 48 

Štát SR 

Telefón +421265411344 

Email: obchod@laboratornatechnika.sk 

Internetová adresa (URL): www.kvant.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 

 



Od 1. januára 2015  Do 31. marca 2015 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  02 
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára) 

Názov zákazky Hlasovacie zariadenie 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Hlasovacie zariadenie 

Názov zmluvy OBJ. 0007/2015 

Dátum uzatvorenia zmluvy 9. 3. 2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

894,00 Bez DPH   745,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov KVANT spol. s r. o 

Identifikačné číslo (IČO) 31398294 

Ulica a číslo FMFI UK Mlynská dolina 

Mesto/Obec Bratislava 

PSČ 842 48 

Štát SR 

Telefón +421265411344 

Email: obchod@laboratornatechnika.sk 

Internetová adresa (URL): www.kvant.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 

 

 

 

 

 

 



Od 1. januára 2015  Do 31. marca 2015 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  03 
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára) 

Názov zákazky Prenosné pomôcky 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Učebné pomôcky 

Názov zmluvy OBJ. 0008/15 

Dátum uzatvorenia zmluvy 9. 3. 2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

1 230,00 Bez DPH   1 025,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov KVANT spol. s r. o 

Identifikačné číslo (IČO) 31398294 

Ulica a číslo FMFI UK Mlynská dolina 

Mesto/Obec Bratislava 

PSČ 842 48 

Štát SR 

Telefón +421265411344 

Email: obchod@laboratornatechnika.sk 

Internetová adresa (URL): www.kvant.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 

 

 

 

 

 

 



Od 1. januára 2015  Do 31. marca 2015 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  04 
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára) 

Názov zákazky Spotrebný tovar a prevádzkový materiál  

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 

Názov zmluvy OBJ. 0010/15 

Dátum uzatvorenia zmluvy 31. 3. 2015 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

444,00 Bez DPH   370,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Office Land, s r. o 

Identifikačné číslo (IČO) 35843136 

Ulica a číslo Mierová 183 

Mesto/Obec Bratislava 

PSČ 821 05 

Štát SR 

Telefón +421243632532 

Email: shop@officeland.sk 

Internetová adresa (URL): www.officeland.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 

 

 

 

 

 


