
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Stredná zdravotnícka škola Žilina

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové
vybavenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 31.7.2019 10:52

Dátum ukončenia zákazky: 14.8.2019 12:00

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Stredná zdravotnícka škola Žilina

IČO 00607061

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlboká cesta 23, 010001 Žilina, SK

Kontaktná osoba Mgr. Daniela Peclerová, 0910190349, admin@szshlbokaza.edu.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 25408,33 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Dodanie do 60 dní od účinnosti kúpnej zmluvy

Lehota na predkladanie
ponúk: do 14.8.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2DcR5sNOHzPMeoclU
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

 

Opis

Oblasť Ostatné

Podoblasť Školské zariadenie a vybavenie

Predmetom zákazky je obstaranie Prístrojového a nábytkového zariadenia laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie,
vrátane dopravy, montáže, osadenia.

Kontaktná osoba:
Ing. Eva Masárová
tel:+421 903 522 090
email: masarova.szszilina@gmail.com

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek
s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady
na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru
na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou uvedenou
vyššie. 

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2DcR5sNOHzPMeoclU


Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 25408,33 EUR.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a
prepravu.

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné
riešenie sa nepovoľuje.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohy aj
nasledovné dokumenty:
1. Príloha č. 1 - Cenová ponuka (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.
2. Kópiu výpisu z obchodného alebo iného relevantného registra, podpísaného a opečiatkovaného štatutárnym zástupcom alebo inou
oprávnenou osobou.
3. Vyplnený návrh kúpnej zmluvy.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa uvedené v bode 2., verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

Predmet zákazky bude financovaný:
- schválené kapitálové finančné prostriedky, úprava rozpočtu na rok 2019 zo dňa 26.6.2019

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do
60 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 

Verejný obstarávateľ má pre zákazku vyhradených 30 489,99 EUR s DPH. V prípade ak najvýhodnejšia cenová ponuka bude vyššia
ako uvedený finančný limit, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetnú súťaž.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise
zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre
Dodávateľa.

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky ,
tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako
konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu
došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom
DPH bude posudzovaná cena celkom. 

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.08.2019.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že v prípade nezískania min. 2 cenových ponúk, bude verejné obstarávanie zrušené a
vyhlásené nanovo.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 1,000 celkom

Bližšia špecifikácia jednotlivých tovarov je definovaná v prílohe

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Špecifikácia - NÁBYTOK.doc Iné 31.7.2019 51 kB

Kúpna zmluva - nábytok.docx Iné 31.7.2019 33,1 kB



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(prílohy)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÉ PONUKY
 

 



Ponuka LABO - SK, s.r.o.

Názov uchádzača: LABO - SK, s.r.o.

IČO: 36365556

Sídlo: Slávičie údolie 102/A, 81102 Bratislava, SK

Kontakt: Jan Garai (+421244871050 - jan.garai@labo.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: jan.garai@labo.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 5.8.2019 14:49

Výsledná cena: 29157,00 € s DPH   (Cena ponuky: 29157,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

Zadávateľ: Stredná zdravotnícka škola Žilina (Žilina) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie celkom 1,000 29157,00  29157,00  29157,00

Bližšia špecifikácia jednotlivých tovarov je definovaná v prílohe

Cena spolu:   29157,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

CP + Špecifikácia - NÁBYTOK - LABO-SK.pdf Iné 5.8.2019 148,7 kB

Kúpna zmluva - nábytok - LABO-SK.pdf Iné 5.8.2019 215,7 kB



Ponuka Molchem s.r.o.

Názov uchádzača: Molchem s.r.o.

IČO: 47427507

Sídlo: Pri sýpke 12, 07101 Michalovce, SK

Kontakt: Katarína Šepeľáková (+421905565759 - molchem@molchem.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: molchem@molchem.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 6.8.2019 18:48

Výsledná cena: 30490,00 € s DPH   (Cena ponuky: 30490,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

Zadávateľ: Stredná zdravotnícka škola Žilina (Žilina) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Dobry den, posielame vyplnenu Kupnu zmluvu s cenou a specifikaciu.

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie celkom 1,000 30490,00  30490,00  30490,00

Bližšia špecifikácia jednotlivých tovarov je definovaná v prílohe

Cena spolu:   30490,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Kúpna zmluva - nábytok.pdf Iné 6.8.2019 261,4 kB

Špecifikácia - NÁBYTOK.pdf Iné 6.8.2019 201,7 kB



Ponuka AMEDIS spol. s r.o.

Názov uchádzača: AMEDIS spol. s r.o.

IČO: 00612758

Sídlo: Mlynská 10, 920 01 Piešťany, SK

Kontakt: Jana Barteková (+421905155170 - jana.bartekova@amedis.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: jana.bartekova@amedis.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 12.8.2019 13:33

Výsledná cena: 29869,20 € s DPH   (Cena ponuky: 29869,20 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

Zadávateľ: Stredná zdravotnícka škola Žilina (Žilina) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

AMEDIS spol. s r.o. predkladá nasledovnú cenovú ponuku, návrh kúpnej zmluvy a kópiu výpisu z OR.

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie celkom 1,000 29869,20  29869,20  29869,20

Bližšia špecifikácia jednotlivých tovarov je definovaná v prílohe

Cena spolu:   29869,20 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Špecifikácia - NÁBYTOK.pdf Iné 12.8.2019 320,4 kB

Kúpna zmluva - nábytok.pdf Iné 12.8.2019 331,0 kB

orsr 12082019.pdf Iné 12.8.2019 513,3 kB



Ponuka Interiéry Riljak s. r. o.

Názov uchádzača: Interiéry Riljak s. r. o.

IČO: 43885306

Sídlo: Oravský Podzámok 33, 027 41 Oravský Podzámok, SK

Kontakt: Ing. Viera Riljaková (+421917601597 - obchod@nabytokskolsky.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: obchod@nabytokskolsky.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 14.8.2019 11:41

Výsledná cena: 30288,00 € s DPH   (Cena ponuky: 30288,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

Zadávateľ: Stredná zdravotnícka škola Žilina (Žilina) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Dobrý deň, posielame Vám cenovú ponuku. Interiéry Riljak, s. r. o.

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1
Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie celkom 1,000 30288,00  30288,00  30288,00

Bližšia špecifikácia jednotlivých tovarov je definovaná v prílohe

Cena spolu:   30288,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Špecifikácia - NÁBYTOK.pdf Iné 14.8.2019 304,5 kB

VzOR.pdf Iné 14.8.2019 764,3 kB

Kúpna zmluva - nábytok.pdf Iné 14.8.2019 416,5 kB

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O ZÁKAZKE
 

 



Protokol o zákazke č.3368

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

Zverejnená: 31.7.2019

Ukončená: 14.8.2019

Predpokladaná hodnota: 25408,33 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Dodanie do 60 dní od účinnosti kúpnej zmluvy

Lehota na predkladanie
ponúk: 14.8.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Stredná zdravotnícka škola Žilina

IČO / DIČ / IČDPH: 00607061 / 2020699560 / neplatca DPH

Adresa Hlboká cesta 23, 010001 Žilina, SK

Kontaktná osoba Mgr. Daniela Peclerová, 0910190349, admin@szshlbokaza.edu.sk

Opis

Oblasť Ostatné

Podoblasť Školské zariadenie a vybavenie

Opis zákazky

Predmetom zákazky je obstaranie Prístrojového a nábytkového zariadenia laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie, vrátane dopravy, montáže, osadenia.

Kontaktná osoba:
Ing. Eva Masárová
tel:+421 903 522 090
email: masarova.szszilina@gmail.com

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s
kontaktnou osobou uvedenou vyššie. 

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 25408,33
EUR.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu.

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky
len na časť zákazky. Variantné riešenie sa nepovoľuje.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohy aj nasledovné dokumenty:
1. Príloha č. 1 - Cenová ponuka (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.
2. Kópiu výpisu z obchodného alebo iného relevantného registra, podpísaného a opečiatkovaného
štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou.



Opis zákazky štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou.
3. Vyplnený návrh kúpnej zmluvy.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa uvedené v bode 2., verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Predmet zákazky bude financovaný:
- schválené kapitálové finančné prostriedky, úprava rozpočtu na rok 2019 zo dňa 26.6.2019

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného
obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 

Verejný obstarávateľ má pre zákazku vyhradených 30 489,99 EUR s DPH. V prípade ak
najvýhodnejšia cenová ponuka bude vyššia ako uvedený finančný limit, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo zrušiť predmetnú súťaž.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od
jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež
nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa.

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.08.2019.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že v prípade nezískania min. 2 cenových ponúk, bude
verejné obstarávanie zrušené a vyhlásené nanovo.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia
ponuka

Najvyššia
ponuka

1
Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie -
nábytkové vybavenie 1,000 celkom 29157,00 € 30490,00 €

Bližšia špecifikácia jednotlivých tovarov je definovaná v prílohe

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

ecotestmi@isternet.sk 31.7.2019

labo@labo.sk 31.7.2019

molchem@molchem.sk 31.7.2019

peter.cizmar@emcpro.sk 31.7.2019

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Interiéry Riljak s. r. o. 43885306 14.8.2019 11:41 30288,00 s DPH

LABO - SK, s.r.o. 36365556 5.8.2019 14:49 29157,00 s DPH

Molchem s.r.o. 47427507 6.8.2019 18:48 30490,00 s DPH

AMEDIS spol. s r.o. 00612758 12.8.2019 13:33 29869,20 s DPH



Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. LABO - SK, s.r.o. 36365556 29157,00 s DPH

2. AMEDIS spol. s r.o. 00612758 29869,20 s DPH

3. Interiéry Riljak s. r. o. 43885306 30288,00 s DPH

4. Molchem s.r.o. 47427507 30490,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: LABO - SK, s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 36365556 / 2022195142 / SK2022195142

Sídlo: Slávičie údolie 102/A, 81102 Bratislava, SK

Kontakt: Jan Garai (+421244871050 - jan.garai@labo.sk)

Výsledná cena: 29157,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 29157,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie -
nábytkové vybavenie celkom 1,000 29157,00  29157,00

Cena spolu:   29157,00 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk
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Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: ecotestmi@isternet.sk

Predmet: Dopyt - Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

 

Stredná zdravotnícka škola Žilina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru
TENDERnet, žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Stredná zdravotnícka škola Žilina
Názov       |   Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   25408,33 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   14.08.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Školské zariadenie a vybavenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ
OPIS

ZÁKAZKY

 

CHCEM
PREDLOŽIŤ

PONUKU

Predloženie ponuky je
bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE
SA

Registrácia je úplne
bezplatná

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzLrjhVjVXvJ63stibba3RrG75Qk7V3w
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzLrjhVjVXvJ63stibba3RrG75Qk7V3w
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: labo@labo.sk

Predmet: Dopyt - Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

 

Stredná zdravotnícka škola Žilina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru
TENDERnet, žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Stredná zdravotnícka škola Žilina
Názov       |   Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   25408,33 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   14.08.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Školské zariadenie a vybavenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ
OPIS

ZÁKAZKY

 

CHCEM
PREDLOŽIŤ

PONUKU

Predloženie ponuky je
bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE
SA

Registrácia je úplne
bezplatná

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzLcOs1iemsKl2AKTTfU2RLG75Qk4Amw
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzLcOs1iemsKl2AKTTfU2RLG75Qk4Amw
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: molchem@molchem.sk

Predmet: Dopyt - Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

 

Stredná zdravotnícka škola Žilina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru
TENDERnet, žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Stredná zdravotnícka škola Žilina
Názov       |   Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   25408,33 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   14.08.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Školské zariadenie a vybavenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ
OPIS

ZÁKAZKY

 

CHCEM
PREDLOŽIŤ

PONUKU

Predloženie ponuky je
bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE
SA

Registrácia je úplne
bezplatná

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzL7Ul1sMIqIL05BxDXY0RLG75Qk5mYA
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzL7Ul1sMIqIL05BxDXY0RLG75Qk5mYA
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: urbanik@hour.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: obsivan@unistav.eu

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: hrtankova@intersystemeu.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: produkcia@madoplus.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: komunalnestroje@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: selinan@selinan.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: fabryova.vkp@centrum.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: michal.skokan@calorim.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: ampoo@ampoo.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: koval@gorbau.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: tomas@agger.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: martin@sezam.eu

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: agra@agra.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: arboria@starostlivostostromy.eu

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: florian@florian.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: lm99@azet.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: info@florian.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: ecorubbersro@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: pajer@ceiba.cz

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: info@bager-nakladac-unc.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: sktechnik@sktechnik.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: zlatko.sinko@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: dichtlerova@jk-trading.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: drevokom@drevokom.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: obchod@nabytokskolsky.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: info@bticonstruct.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: anminet@anminet.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: tylkova.monika@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: 07format@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: atelier.urbia@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: lukkasster@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: dolnykubin@dobreokno.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: office@typhon.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: berliantsro@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: dagmar.dostalova@smalt.synot.cz

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: borovic.robert@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: hucikova@dmc.sro.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: janko.bruncak@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: hulita@mouton.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: stomaprimeks@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: ponuky@darien.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: odbyt@ccomp.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: kpsro@kpsro.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: kontakt@drevo-pp.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: j.sutek70@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: vibroakustika@vibroakustika.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: slovakia55@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: vachan@advocatis.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: masaryk@kinet.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: lim@cablecom.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: nasemuzstvo@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: najzahrada@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: marek.mosny@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: robert.valuch@slovanet.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: denisa.plesniva@demisport.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: matejicka@hlc.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: poles233@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: info@preliezka.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: o.liptak@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: mato.razga@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: gastrovrabel@orava.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: tscontractingsro@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: doprava.doprabel@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: peterskubak@preskoly.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: ludovajedalen1@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: bakpalmk@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: simanekmiloslav@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: obchod@completesolutions.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: rertel@aliga.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: info@ftoffice.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: info@sebron.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: pato28@post.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: rlbslovakia@centrum.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: p.peterkocian@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: elresyssro@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: info@dhfireasafety.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: info@tricare.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: bremada.pb@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: benkoabrat@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: fjaniga@tmont.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: art@michaljaniga.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: rgparket@rgparket.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: gonda@biogastech.eu

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: gamapodlahy@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: skaladvid@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: juraj.kudjak@cicmany.net

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: maz3sro@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: fero.pytel@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: peter.s33@azet.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: hrncirik@mirex.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: blazej.tomek@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: elinosro@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: zofia.leskova@fcc-group.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: emporo@emporo.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: amabesro@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: toman@kerschner.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: vecerekslavo@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: hodosiova@enteris.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: profiline@profiline.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: miroslavhalasa@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: r.sikulaj@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: dgdtrade1@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: mbf@post.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: mario.janiga@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: vm2@centrum.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: miroslav.masar@korlat.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: peter.ehrmann@ehrstav.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: reviziesidor@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: pbdtopolcany@stonline.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: sluzby@hornasuca.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: info@3det.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: ipvg70@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: valkova.bb@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: maretta@convia.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: info@servisokien.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: adam.cierny77@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: michaliga.michal@gmail.com

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 31.júla 2019 10:52

Komu: marketing@elektrony.sk

Predmet: TENDERnet - Oznámenie o novej zákazke

 

Dobrý deň.

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že nákupca Stredná zdravotnícka škola Žilina zverejnil novú zákazku, ktorá vyhovuje
Vaším preferenciám.

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Oblasť: Ostatné - Školské zariadenie a vybavenie

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 7.augusta 2019 08:15

Komu: ecotestmi@isternet.sk

Predmet: Dopyt - Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

 

Stredná zdravotnícka škola Žilina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru
TENDERnet, žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Stredná zdravotnícka škola Žilina
Názov       |   Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   25408,33 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   14.08.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Školské zariadenie a vybavenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ
OPIS

ZÁKAZKY

 

CHCEM
PREDLOŽIŤ

PONUKU

Predloženie ponuky je
bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE
SA

Registrácia je úplne
bezplatná

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzLrjhVjVXvJ63stibbara8sRp7agwLQ
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzLrjhVjVXvJ63stibbara8sRp7agwLQ
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 7.augusta 2019 08:15

Komu: labo@labo.sk

Predmet: Dopyt - Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

 

Stredná zdravotnícka škola Žilina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru
TENDERnet, žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Stredná zdravotnícka škola Žilina
Názov       |   Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   25408,33 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   14.08.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Školské zariadenie a vybavenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ
OPIS

ZÁKAZKY

 

CHCEM
PREDLOŽIŤ

PONUKU

Predloženie ponuky je
bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE
SA

Registrácia je úplne
bezplatná

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzLcOs1iemsKl2AKTTfUqacsRp7ajlgw
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzLcOs1iemsKl2AKTTfUqacsRp7ajlgw
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 7.augusta 2019 08:15

Komu: molchem@molchem.sk

Predmet: TENDERnet – Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dobrý deň.

V rámci nákupného systému TENDERnet Vás "Stredná zdravotnícka škola Žilina" oslovuje na predloženie cenovej ponuky
na predmet zákazky "Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie "
s predpokladanou hodnotou zákazky: 25408,33 EUR bez DPH.
Termín na predloženie cenovej ponuky je do dňa 14.08.2019.

V prípade, že sa chcete na tejto zákazke zúčastniť, kliknite, prosím, na nasledujúci odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CJjkzCNgeMiW6SjP9BrBLzepa8sRp7agrpQ

Ďakujeme za Váš záujem.
S pozdravom,
tím TENDERnet

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CJjkzCNgeMiW6SjP9BrBLzepa8sRp7agrpQ


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 7.augusta 2019 10:11

Komu: ecotestmi@isternet.sk

Predmet: Dopyt - Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

 

Stredná zdravotnícka škola Žilina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru
TENDERnet, žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Stredná zdravotnícka škola Žilina
Názov       |   Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   25408,33 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   14.08.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Školské zariadenie a vybavenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ
OPIS

ZÁKAZKY

 

CHCEM
PREDLOŽIŤ

PONUKU

Predloženie ponuky je
bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE
SA

Registrácia je úplne
bezplatná

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzLrjhVjVXvJ63stibbara8sRp7agwLQ
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzLrjhVjVXvJ63stibbara8sRp7agwLQ
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 7.augusta 2019 10:11

Komu: labo@labo.sk

Predmet: Dopyt - Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

 

Stredná zdravotnícka škola Žilina Vás, prostredníctvom nákupného softvéru
TENDERnet, žiada o predloženie ponuky na nasledovnú zákazku:

Pozrite si podrobnejší opis zákazky:

Nákupca   |   Stredná zdravotnícka škola Žilina
Názov       |   Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie 
Predpokladaná hodnota zákazky   |   25408,33 EUR bez DPH
Termín na predloženie ponuky   |   14.08.2019
Realizácia elektronickej aukcie   |   NIE

Oblasť zákazky
| S01 – Ostatné 
| S02 – Školské zariadenie a vybavenie 

Oslovila vás táto zákazka?
Nezmeškajte s TENDERnetom viac zaujímavých pozvánok do tendrov.

PODROBNÝ
OPIS

ZÁKAZKY

 

CHCEM
PREDLOŽIŤ

PONUKU

Predloženie ponuky je
bezplatné
 
 

ZAREGISTRUJTE
SA

Registrácia je úplne
bezplatná

Tendernet, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
Žilina 010 01
info@tendernet.sk

Rozšírte si s našim nákupným
systémom portfólio svojich
klientov.

Využívanie TENDERnetu ako efektívneho
nástroja pre dodávateľov je úplne bezplatné

https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzLcOs1iemsKl2AKTTfUqacsRp7ajlgw
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2CITHzLcOs1iemsKl2AKTTfUqacsRp7ajlgw
https://www.tendernet.sk/Registracia


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 13.augusta 2019 12:00

Komu: ecotestmi@isternet.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Stredná zdravotnícka škola Žilina čoskoro uplynie lehota
na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

Tím TENDERnet-u

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 13.augusta 2019 12:00

Komu: labo@labo.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Stredná zdravotnícka škola Žilina čoskoro uplynie lehota
na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

Tím TENDERnet-u

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 13.augusta 2019 12:00

Komu: peter.cizmar@emcpro.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zadávacieho kola

 

Systém TENDERnet Vám oznamuje, že pre zákazku obstarávateľa Stredná zdravotnícka škola Žilina čoskoro uplynie lehota
na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty už nebude možné ponuku predložiť. 
Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie 
Začiatok aukcie: - (bez aukcie)

Viac detailov o zákazke nájdete tu: 
https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

Tím TENDERnet-u

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368
https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 14.augusta 2019 12:01

Komu: jan.garai@labo.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka s názvom: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie bola ukončená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako úspešná!

S pozdravom
Tím TENDERnet

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 14.augusta 2019 12:01

Komu: obchod@nabytokskolsky.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka s názvom: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu
výhodnejšej ponuky iného uchádzača.

S pozdravom
Tím TENDERnet

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 14.augusta 2019 12:01

Komu: molchem@molchem.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka s názvom: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu
výhodnejšej ponuky iného uchádzača.

S pozdravom
Tím TENDERnet

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 14.augusta 2019 12:01

Komu: jana.bartekova@amedis.sk

Predmet: Oznámenie o výsledku zákazky

 

Systém TENDERnet Vám týmto oznamuje, že zákazka s názvom: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie bola vyhodnotená a vaša ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná z dôvodu
výhodnejšej ponuky iného uchádzača.

S pozdravom
Tím TENDERnet

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk


Od: info@tendernet.sk

Odoslané: 14.augusta 2019 12:01

Komu: admin@szshlbokaza.edu.sk

Predmet: Oznámenie o ukončení zákazky

 

Dobrý deň,
oznamujeme Vám, že Vaša zákazka s názvom Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie -
nábytkové vybavenie bola práve ukončená a vyhral dodávateľ: LABO - SK, s.r.o..

Linka na zákazku: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368

S pozdravom,
systém TENDERnet

https://www.tendernet.sk

https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/3368
https://www.tendernet.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITNÝ ZÁZNAM ZÁKAZKY
 

 



Auditný záznam zákazky č.3368

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

Zverejnená: 31.7.2019

Ukončená: 14.8.2019

Predpokladaná hodnota: 25408,33 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Dodanie do 60 dní od účinnosti kúpnej zmluvy

Lehota na predkladanie
ponúk: 14.8.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Stredná zdravotnícka škola Žilina

IČO / DIČ / IČDPH: 00607061 / 2020699560 / neplatca DPH

Adresa Hlboká cesta 23, 010001 Žilina, SK

Kontaktná osoba Mgr. Daniela Peclerová, 0910190349, admin@szshlbokaza.edu.sk

Info: ceny ponúk sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu

Názov
zdroja Popis auditu

31.07.2019 10:52:06 Nakupca Nakupca
Stredná
zdravotnícka
škola Žilina

Zverejnenie zákazky 'Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória
Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie ' na portáli
www.tendernet.sk s nasledovnými parametrami:
Termín predkladania ponúk: do 14.8.2019 12:00:00
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zverejnená na portáli www.tendernet.sk: áno
Anonymná: áno (1.stupeň)

31.07.2019 10:52:27 Zakazka Nakupca
Stredná
zdravotnícka
škola Žilina

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
ecotestmi@isternet.sk, Ecotest, s.r.o.

31.07.2019 10:52:28 Zakazka Nakupca
Stredná
zdravotnícka
škola Žilina

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
labo@labo.sk, (neregistrovaný)

31.07.2019 10:52:28 Zakazka Nakupca
Stredná
zdravotnícka
škola Žilina

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
molchem@molchem.sk, Molchem s.r.o.

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o novej zákazke'
nasledovným príjemcom:
urbanik@hour.sk, HOUR, spol. s r.o.
obsivan@unistav.eu, Unistav Teplička, s.r.o.
hrtankova@intersystemeu.sk, Intersystem EU s.r.o.
produkcia@madoplus.sk, MADO plus, s.r.o.
komunalnestroje@gmail.com, MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.
selinan@selinan.sk, SELINAN,s.r.o
fabryova.vkp@centrum.sk, Jana Fábryová-VKP
michal.skokan@calorim.sk, Calorim SK
ampoo@ampoo.sk, AMPO-Ondruš
koval@gorbau.sk, Gorbau s.r.o.
tomas@agger.sk, AGGER,s.r.o.
martin@sezam.eu, SEZAM,s.r.o.
agra@agra.sk, AGRA, s.r.o.
arboria@starostlivostostromy.eu, Marek Áč - ARBORIA
florian@florian.sk, FLORIAN, s.r.o.
lm99@azet.sk, LM-firestore
info@florian.sk, FLORIAN, s.r.o.
ecorubbersro@gmail.com, ECO-RUBBER, s.r.o.
pajer@ceiba.cz, Ceiba s.r.o.
info@bager-nakladac-unc.sk, Tatrademont s.r.o



31.07.2019 10:52:49 Zakazka System TENDERnet

info@bager-nakladac-unc.sk, Tatrademont s.r.o
sktechnik@sktechnik.sk, SK-technik s.r.o.
zlatko.sinko@gmail.com, Zlatko Šinko
dichtlerova@jk-trading.sk, JK-Trading s.r.o.
drevokom@drevokom.sk, DREVOKOM SLOVAKIA S.R.O.
obchod@nabytokskolsky.sk, Interiéry Riljak s. r. o.
info@bticonstruct.sk, BTI s.r.o.
anminet@anminet.sk, Ing. Andrej Mičica ICI
tylkova.monika@gmail.com, Ing.arch. Monika Tylková
07format@gmail.com, FORM-AT, s.r.o.
atelier.urbia@gmail.com, URBIA s.r.o.
lukkasster@gmail.com, STITCH and COMP, s.r.o.
dolnykubin@dobreokno.sk, Mgr. Juraj Pribula
office@typhon.sk, Typhon, s.r.o.
berliantsro@gmail.com, BERLIANT s.r.o.
dagmar.dostalova@smalt.synot.cz, Smaltovna Tupesy, a.s.
borovic.robert@gmail.com, Róbert Borovič ABRIS
hucikova@dmc.sro.sk, DMC, s.r.o.
janko.bruncak@gmail.com, Ing. Ján Brunčák
hulita@mouton.sk, Mouton s.r.o.
stomaprimeks@gmail.com, STOMAPRIM, s.r.o.
ponuky@darien.sk, Darien, s.r.o.
odbyt@ccomp.sk, Ing. Ľubomír Činčura
kpsro@kpsro.sk, KP spol.s.r.o
kontakt@drevo-pp.sk, Peter Kasák -Drevo-pp.sk
j.sutek70@gmail.com, Juraj Šutek - PONUKY A REALIZÁCIE
vibroakustika@vibroakustika.sk, Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.
slovakia55@gmail.com, PeHaeS, s.r.o.
vachan@advocatis.sk, JUDr. Peter Vachan, advokát
masaryk@kinet.sk, Kinet s.r.o.
lim@cablecom.sk, CableCom sro
nasemuzstvo@gmail.com, SUDI s.r.o.
najzahrada@gmail.com, Jumaja s.r.o.
marek.mosny@gmail.com, MGREEN s. r. o
robert.valuch@slovanet.sk, Róbert Valuch
denisa.plesniva@demisport.sk, DEMI šport plus s.r.o.
matejicka@hlc.sk, HLC s.r.o.
poles233@gmail.com, Peter Oleš
info@preliezka.sk, Preliezky Trubíni s.r.o.
o.liptak@gmail.com, Pro Restauro s.r.o.
mato.razga@gmail.com, MAKAS s.r.o.
gastrovrabel@orava.sk, GASTRO VRÁBEĽ s.r.o
tscontractingsro@gmail.com, TS contracting s.r.o.
doprava.doprabel@gmail.com, DOPRABEL, spol s r.o.
peterskubak@preskoly.sk, Peter Skubák AD REM
ludovajedalen1@gmail.com, HOGA sk, s.r.o.
bakpalmk@gmail.com, BaK Pal s.r.o.
simanekmiloslav@gmail.com, SIMANEK DEVELOPMENT s.r.o.
obchod@completesolutions.sk, Complete Solutions, s. r. o.
rertel@aliga.sk, Aliga, s.r.o.
info@ftoffice.sk, Future Technologies, a.s.
info@sebron.sk, Sebron s.r.o.
pato28@post.sk, Patrik Paško-Malo
rlbslovakia@centrum.sk, RLB s.r.o.
p.peterkocian@gmail.com, TIKOM s.r.o.
elresyssro@gmail.com, ELREsys, s.r.o.
info@dhfireasafety.sk, DH fire a safety s.r.o.
info@tricare.sk, TriCare s.r.o.
bremada.pb@gmail.com, BREMADA, s.r.o.
benkoabrat@gmail.com, Benko a brat, s.r.o.
fjaniga@tmont.sk, T mont-Sever, s.r.o.
art@michaljaniga.com, Artum Studio, s.r.o.
rgparket@rgparket.sk, Rastislav Gažúr RG parket
gonda@biogastech.eu, BG tech, s.r.o.
gamapodlahy@gmail.com, GAMA floors - Róbert Zajac
skaladvid@gmail.com, stavby skala s.r.o.
juraj.kudjak@cicmany.net, ĽUDOVO-UMELECKÉ ČIČMANY s.r.o.
maz3sro@gmail.com, MAZ s.r.o.
fero.pytel@gmail.com, KOVOPROFI s.r.o.
peter.s33@azet.sk, PS GRAVELSs.r.o
hrncirik@mirex.sk, Mirex-wood, s.r.o.
blazej.tomek@gmail.com, AluGlassWood s.r.o.
elinosro@gmail.com, Elino s.r.o.
zofia.leskova@fcc-group.sk, FCC Slovensko, s.r.o.
emporo@emporo.sk, EMPORO s.r.o.
amabesro@gmail.com, AMABE ,s.r.o.
toman@kerschner.sk, Kerschner s.r.o.
vecerekslavo@gmail.com, Goral group s.r.o.

Dátum Čas Typ
auditu

Zdroj
auditu

Názov
zdroja Popis auditu



vecerekslavo@gmail.com, Goral group s.r.o.
hodosiova@enteris.sk, Enteris, s.r.o.
profiline@profiline.sk, PROFILINE Group s.r.o.
miroslavhalasa@gmail.com, Miroslav Halaša
r.sikulaj@gmail.com, Rastislav Šikulaj - RV PRINT
dgdtrade1@gmail.com, DGD Trade s. r. o
mbf@post.sk, Maros Durco
mario.janiga@gmail.com, Janiga - Záhradníctvo s.r.o.
vm2@centrum.sk, v-architekt s.r.o.
miroslav.masar@korlat.sk, Korlat s.r.o.
peter.ehrmann@ehrstav.sk, EHR STAV spol. s r.o.,
reviziesidor@gmail.com, Ing. Juraj Sidor - SIDOR control
pbdtopolcany@stonline.sk, POĽNOHOSPODÁRSKE BYTOVÉ
DRUŽSTVO TOPOĽČANY
sluzby@hornasuca.sk, Služby Horná Súča s.r.o.
info@3det.sk, Matúš Bystričan
ipvg70@gmail.com, Pewas Slovakia, s.r.o.
valkova.bb@gmail.com, TRIPLAN, s.r.o.
maretta@convia.sk, Convia s.r.o.
info@servisokien.com, SERVIS OKIEN KASÁK
adam.cierny77@gmail.com, Ing. Adam Čierny
michaliga.michal@gmail.com, MM projekt s.r.o.
marketing@elektrony.sk, Bergamo s.r.o.

31.07.2019 11:10:00 Zakazka Uchadzac FLORIAN,
s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

31.07.2019 11:36:25 Zakazka Uchadzac Interiéry
Riljak s. r. o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 11

31.07.2019 11:44:54 Zakazka Uchadzac LABO - SK,
s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 3

31.07.2019 12:35:10 Zakazka Uchadzac MS-stav, sro Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 2

31.07.2019 12:43:11 Zakazka Uchadzac SEZAM,s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

31.07.2019 12:49:45 Zakazka Uchadzac TOPOR,
s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

31.07.2019 17:15:11 Zakazka Uchadzac KyD s.r.o. Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

01.08.2019 09:51:24 Zakazka Uchadzac
Ing.
Ľuboslava
Šafrová -
TEMAKO

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

02.08.2019 13:42:43 Zakazka Uchadzac Nabimex,
s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 5

02.08.2019 18:21:15 Zakazka Uchadzac
Rastislav
Gažúr RG
parket

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

04.08.2019 12:56:49 Zakazka Uchadzac BRANO s.r.o Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

04.08.2019 21:05:42 Zakazka Uchadzac Martin
Michálek

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

05.08.2019 13:28:04 Zakazka Uchadzac
Slovenská
národná
knižnica

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

05.08.2019 13:51:37 Zakazka Uchadzac LABO - SK,
s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 3

05.08.2019 14:49:39 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač LABO - SK, s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou
na 24297,50 € bez DPH.

06.08.2019 18:48:45 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač Molchem s.r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou ponukou na
25408,33 € bez DPH.

07.08.2019 08:15:07 Zakazka Nakupca
Stredná
zdravotnícka
škola Žilina

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
ecotestmi@isternet.sk, Ecotest, s.r.o.

07.08.2019 08:15:07 Zakazka Nakupca
Stredná
zdravotnícka
škola Žilina

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
labo@labo.sk, (neregistrovaný)
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auditu
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auditu

Názov
zdroja Popis auditu



07.08.2019 08:15:07 Zakazka Nakupca
Stredná
zdravotnícka
škola Žilina

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
molchem@molchem.sk, Molchem s.r.o.

07.08.2019 10:11:54 Zakazka Nakupca
Stredná
zdravotnícka
škola Žilina

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
ecotestmi@isternet.sk, Ecotest, s.r.o.

07.08.2019 10:11:54 Zakazka Nakupca
Stredná
zdravotnícka
škola Žilina

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Výzva na predloženie cenovej ponuky'
nasledovným príjemcom:
labo@labo.sk, (neregistrovaný)

07.08.2019 14:13:48 Zakazka Uchadzac AMEDIS
spol. s r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 7

08.08.2019 10:28:11 Zakazka Uchadzac Nabimex,
s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 5

12.08.2019 10:49:14 Zakazka Uchadzac Ecotest,
s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 2

12.08.2019 13:25:01 Zakazka Uchadzac AMEDIS
spol. s r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 7

12.08.2019 13:33:40 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač AMEDIS spol. s r.o. sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 24891,00 € bez DPH.

13.08.2019 12:00:43 Zakazka System TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zadávacieho
kola' nasledovným príjemcom:
info@superstany.sk, L'FABRICA, s.r.o.
prijazere.sro@gmail.com, Pri Jazere plus s. r. o.
strength@strength.sk, Strength, s.r.o.

13.08.2019 12:23:13 Zakazka Uchadzac
FALCO
SLOVAKIA
s.r.o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 3

13.08.2019 14:40:48 Zakazka Uchadzac
Centrum
sociálnych
služieb
Novoť

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (prvý záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 1

14.08.2019 11:41:15 Zakazka Uchadzac ... Uchádzač Interiéry Riljak s. r. o. sa zapojil do zákazky s cenovou
ponukou na 25240,00 € bez DPH.

14.08.2019 11:50:07 Zakazka Uchadzac Interiéry
Riljak s. r. o.

Zobrazenie zákazky uchádzačovi (posledný záznam). Celkový počet
zobrazení za obdobie zverejnenia: 11

14.08.2019 12:00:00 Zakazka System TENDERnet Vyhodnotenie zákazky

14.08.2019 12:01:18 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
jan.garai@labo.sk, LABO - SK, s.r.o.

14.08.2019 12:01:19 Zakazka System TENDERnet

Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o výsledku zákazky'
nasledovným príjemcom:
obchod@nabytokskolsky.sk, Interiéry Riljak s. r. o.
molchem@molchem.sk, Molchem s.r.o.
jana.bartekova@amedis.sk, AMEDIS spol. s r.o.

14.08.2019 12:01:19 Zakazka System TENDERnet
Odoslanie e-mailovej notifikácie 'Oznámenie o ukončení zákazky'
nasledovným príjemcom:
admin@szshlbokaza.edu.sk, Stredná zdravotnícka škola Žilina
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DOKUMENTÁCIA KU URČENIU PREDPOKLADANEJ
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TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI
 

 



Test bežnej dostupnosti
 

Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a
histológie - nábytkové vybavenie

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) ZVO sú vymedzené kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej
dostupnosti“ musí byť naplnená každá z uvedených podmienok:

 Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno Nie

1 nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný
prípad jedinečných požiadaviek X

2 sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané,
poskytnuté alebo uskutočnené – t. j. neboli špecifikované jedinečné požiadavky X

3
sú v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného
obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre
spotrebiteľov a iné osoby na trhu – t. j. nebolo potrebné ich upraviť (ich vlastnosti, podobu)

X

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 ZVO stanovujú podporné pravidlo, ktoré by malo uľahčiť správnu
kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu:

 Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno Nie

4 sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb X
5 sú spotrebného charakteru X

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je v danom čase bežne dostupný na trhu.

 

Záver: Bežne dostupný/á tovar, služba alebo stavebná
práca

Nie bežne dostupný/á tovar, služba alebo stavebná
práca

 

Obstarávateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam č. 1 až 3 vo vzťahu k danému
predmetu zákazky.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 ods. 3 písm. f) 1, ide o zákazku s
nízkou hodnotu, ktorej postup zadávania je uvedený v § 117 zákona.

 

 

V ...................................................., dňa

 

 

Predložil/la: ..........................
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