
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ 
OSOBY PODĽA § 7  
GYMNÁZIUM, GRÖSSLINGOVÁ 18, 811 09 BRATISLAVA 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Od 1. októbra 2014  Do 31. decembra 2014 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  01 

 

Názov zákazky Digestor 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Digestor+stredová spojnica 

Názov zmluvy OBJ/1-1/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 9. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

5 727,60 Bez DPH      4 773,00 

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. októbra 2014  Do 31. decembra 2014 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  02 
 

Názov zákazky Učebné pomôcky mikro svet 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Mikroskop, 2x kamera k mikroskopu 

Názov zmluvy OBJ/0001/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 29. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

1338,00 Bez DPH      1115,00 

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 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁKAZKA POR. Č.  03 
 

Názov zákazky Tablet 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Tablet 16 ks 

Názov zmluvy OBJ/0002/14 

Dátum uzatvorenia zmluvy 11. 12. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

3936,00 Bez DPH      3280,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Traco Computers s. r. o. 

Identifikačné číslo (IČO) 31421652 

Ulica a číslo Kukučínova 3/1663 

Mesto/Obec Piešťany 

PSČ 921 01 

Štát SR 

Telefón +421337720321 

Email: akusenda@tracocomputers.sk  

Internetová adresa (URL): www.tracocomputers.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. októbra 2014  Do 31. decembra 2014 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  04 
 

Názov zákazky Interaktívna tabuľa + Software + Dataprojektor 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Interaktívna tabuľa, softvér, dataprojektor 

Názov zmluvy OBJ/0003/14 

Dátum uzatvorenia zmluvy 15. 12. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

1390,80 Bez DPH      1159,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov GOTANA, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 46279491 

Ulica a číslo Nedanovce 301 

Mesto/Obec Nedanovce 

PSČ 958 43 

Štát SR 

Telefón +421904941200 

Email: info@interaktivnatabula.com 

Internetová adresa (URL): www.interaktivnatabula.com 

 

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. októbra 2014  Do 31. decembra 2014 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  05 
 

Názov zákazky Notebook 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Notebook 8 ks 

Názov zmluvy OBJ/5/2014 

Dátum uzatvorenia zmluvy 31. 12. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

4166,40 Bez DPH      3 472,00 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov ŠTOR CAD Computers s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 35805781 

Ulica a číslo Čajakova 19 

Mesto/Obec Bratislava 

PSČ 811 05 

Štát SR 

Telefón +421257100800 

Email: stor@stor.sk 

Internetová adresa (URL): www.stor.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 

 

 

 

 

 

 


