NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
Kliknutím zadáte text. HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
Majer 236,
951 35 Veľké Zálužie

SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 6 A PODĽA § 21 ODS. 2
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
(ďalšia časť sa v prípade potreby pridá cez funkciu [+] na konci formulára )
Predmet zákazky/rámcovej dohody

Kliknutím zadáte text. Kontinuálna vákuová plnička

Hodnota zákazky

72 100,00 eur

Bez DPH

Použitý postup zadávania zákazky

Otvorená

Podlimitná zákazka

Dátum uverejnenia oznámenia
v Úradnom vestníku EÚ

Kliknutím zadáte
dátum.

Dátum uverejnenia
oznámenia vo vestníku VO

27. 5. 2014

Číslo oznámenia v Úradnom vestníku
EÚ

Kliknutím zadáte
text.

Číslo oznámenia vo vestníku
VO

9181-WYT

Identifikácia vybraných záujemcov a
odôvodnenie ich výberu

Zadajte akýkoľvek obsah, ktorý chcete opakovať, vrátane iných ovládacích prvkov
obsahu. Tento ovládací prvok môžete vložiť aj okolo riadkov tabuľky, a tak opakovať
časti tabuľky.

Identifikácia vylúčených uchádzačov/
záujemcov a odôvodnenie ich
vylúčenia

Z VO nebol vylúčený žiadny uchádzač

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne
nízkych ponúk

Neaktuálne

PSG PLUS, s.r.o.

Identifikácia úspešného uchádzača
a odôvodnenie výberu jeho ponuky

Partizánska cesta 2996, 962 05 Hriňová
IČO : 46 377 751

Podiel zákazky/ rámcovej dohody,
s úmyslom zadať tretím osobám (ak je
známy)

Neaktuálne

Odôvodnenie použitia rokovacieho
konania/ súťažného dialógu

Neaktuálne

Odôvodnenie prekročenia lehoty - §
108 j ods.1 písm. h) a l) alebo
prekročenia podielu - § 108 j ods. 1
písm. k)

Neaktuálne

Odôvodnenie prekročenia lehoty - §
108 h ods. 2

Neaktuálne

Dôvod zrušenia použitého postupu
zadávania zákazky

Neaktuálne

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte 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; [Zadajte akýkoľvek obsah, ktorý chcete opakovať, vrátane iných
ovládacích prvkov obsahu. Tento ovládací prvok môžete vložiť aj okolo riadkov tabuľky, a tak opakovať časti tabuľky.] – po kliknutí sa objaví možnosť
pridať ďalší obsah [+], pred vypĺňaním treba pridať potrebný/ požadovaný počet výberových okien/ obsahu cez tlačidlo [+]

