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Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Prešov 

 16-03/2/2016 Mgr. Ján Kentoš 

0911 613 567 

jankentos@gmail.com 

16.03.2016 

 

 

VEC: Oznámenie o ukončení Zmluvy o dielo č. Z20164449_Z – odstúpenie od Zmluvy o dielo 

             č. Z20164449_Z pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

 

Objednávateľ: KEN-EX, spol. s r.o. 

Železničiarska 37, 080 01  Prešov 1 

Predmet obstarávania: Tréningová zimná športová hala 

Postup verejného obstarávania: Zadávanie podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska 

Dodávateľ: SOAR, spol. s r.o. 

Pri Rajčianke 49, 01001 Žilina 

 

Dňa 03. 03. 2016 došlo medzi zmluvnými stranami spoločnosťou KEN-EX, spol. s r. o. (ďalej 

ako „objednávateľ“) a spoločnosťou SOAR, spol. s r. o. (ďalej ako „dodávateľ“) k uzatvoreniu Zmluvy 

o dielo Z20164449_Z  (ďalej aj ako „zmluva o dielo“) ktorá bola výsledkom verejného obstarávania - 

zadávania podlimitnej zákazky bežne dostupnej na trhu s využitím elektronického trhoviska, podľa 

ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“), podľa Obchodných podmienok elektronického trhoviska (ďalej 

„OPET“) a v súlade s Obchodným zákonníkom na predmet „ Tréningová zimná športová hala“. 

Zmluva o dielo nadobudla platnosť momentom jej vzniku, jej automatizovaným uzavretím 

systémom EKS (Čl. III bod 3.1 a Čl. IV bod 4.1 OPET-u, Všeobecných zmluvných podmienok dňa 03. 

03.2016  a účinnosť dňom jej zverejnenia v CRZ dňa 04. 03. 2016, pričom zmluva o dielo je k dnešnému 

dňu riadne platná a účinná. 

 Zo strany dodávateľa nedošlo k splneniu zmluvných podmienok, ktorých nesplnenie je 

kvalifikované ako podstatné porušenie zmluvy o dielo, teda došlo zo strany dodávateľa k podstatnému 

porušeniu zmluvných podmienok Zmluvy o dielo Z20164449_Z. 

K podstatnému porušeniu zmluvných podmienok – zmluvy  došlo tým, že dodávateľ v 

stanovenej lehote určenej v zmluve o dielo, ktorá sa viaže ku konkrétnej povinnosti doručiť požadované 

doklady a dokumenty,  tieto doklady a dokumenty nepredložil vôbec, tak  ako bola uvedená príslušná  

požiadavka – zmluvná podmienka týkajúca sa lehoty ich doručenia a  ich obsahu  uvedená v zmluve o 

dielo.  

Podstatným porušením zmluvných podmienok ku ktorým došlo zo strany dodávateľa vznikla 

vážna  pochybnosť o ďalšom riadnom plnení predmetu zákazky, došlo k podstatnému porušeniu zmluvy 

a vznikol právny titul na  ukončenie zmluvy odstúpením.  Na  základe vyššie uvedeného  
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oznamujeme Vám ukončenie zmluvy odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie 

zmluvy – zmluvných podmienok 

 v zmysle Čl. XVIII Všeobecných zmluvných podmienok OPET- u, bod 18.2 a) a c) vo väzbe 

na bod 18.4 a).  

Označenie častí zmluvných podmienok Zmluvy o dielo č. Z20164449_Z . ktoré neboli zo strany 

dodávateľa dodržané a ktorých porušenie bolo v zmluve deklarované ako podstatné porušenie 

povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy – podstatné porušenie zmluvných podmienok  a ich nesplnením 

došlo tak k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok zo strany dodávateľa, tvorí prílohu č. 1 tohto 

oznámenia o ukončení zmluvy  odstúpením od zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

oznámenia o ukončení Zmluvy o dielo č. Z20164449_Z – odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 

Z20164449_Z pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Vo väzbe na definovanie podstatného porušenia dávame do pozornosti Čl. XVIII bod 18.4 

OPET-u, Všeobecných zmluvných podmienok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy 

obsah zmluvy o dielo podľa časti V. Záverečné ustanovenia, bodu 5.1 a 5.6 zmluvy o dielo, kde je 

deklarované, že:  

„ Pre účely Zmluvy sa porušenie povinnosti zmluvnej strany považuje za podstatné, v prípade 

ak: 18.4. a) také porušenie Zmluva alebo tieto VZP za podstatné porušenie vyslovene označujú, alebo  

b) ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné 

predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých 

bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení 

Zmluvy.“ 

Podľa Čl. XVIII, bod 18.2 písm. a) všeobecných zmluvných podmienok je objednávateľ 

oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak „dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto 

Všeobecných zmluvných podmienok podstatným spôsobom“ a v zmysle citovaného bodu písm. c) 

všeobecných zmluvných podmienok ak „tak VZP uvádzajú v iných ustanoveniach“ (napr. v 

ustanoveniach čl. VI. VZP ) 

Na základe uvedených skutočností zákonným spôsobom  

objednávateľ KEN – EX, spol. s r. o., Železničiarska 3802/37, Prešov  

odstupuje od  

Zmluvy o dielo č.  Z20164449_Z  

uzatvorenej 03. 03. 2016  s dodávateľom SOAR, spol. s. r. o., Pri Rajčianke 49, Žilina. 

Odstúpenie od zmluvy je účinné podľa OPET-u, Čl. XVIII Všeobecných zmluvných 

podmienok, bod 18.5 dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

V prípade pochybností má sa za to, že odstúpenie je doručené tretí deň odo dňa jeho odoslania. 

Odstúpením od Zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o odstúpení 

od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

S pozdravom 

 

 

 __________________________ 

 Mgr. Ján Kentoš 

 konateľ spoločnosti KEN-EX, spol. s r. o. 
Prílohy: 

Príloha č. 1 - (6 strán) - Podľa textu – identifikácia podstatných porušení zmluvy ku ktorým došlo 

nesplnením zmluvných povinností zo strany dodávateľa a dôvody odstúpenia 

Príloha č. 2 - (1 strana) Printscreean cez PDF formát: Centrálny register zmlúv informácia o zverejnení 

                      zmluvy https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2351287&l=sk 
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Príloha č. 1 k oznámeniu o odstúpení od zmluvy  

 

 

 

Zmluva o dielo č. Z20164449_Z 

Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka I.  

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  KEN-EX, spol. s r.o. 

Železničiarska 3802/37, 08001 Prešov, Slovenská republika 

 

Dodávateľ: SOAR, spol. s r.o. 

Pri Rajčianke 49, 01001 Žilina, Slovenská republika  

 

Predmet Zmluvy:  Tréningová zimná športová hala – novostavba športovo – rekreačnej 

budovy, vrátane prístupovej komunikácie, parkoviska a prípojok 

objektu na infraštruktúru územia  

 

Zmluva uzatvorená dňa: 03. 03. 2016 

Zmluva účinná dňa:  04. 04. 2016  

 

Povinnosti dodávateľa vyplývajúce zo zmluvných podmienok zmluvy o dielo Z20164449_Z viažuce sa 

k povinnosti predložiť objednávateľovi v určenej lehote jednoznačne definované doklady, dokumenty 

a iné informácie s požadovaným obsahom deklarujúcim preukázanie konkrétnych skutočností. 

Nesplnenie daných zmluvných podmienok je v zmluve o dielo Z20164449_Z označené ako podstatné 

porušenie zmluvy – podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Zmluvné podmienky, ktorých nesplnením došlo zo strany dodávateľa k podstatnému porušeniu zmluvy 

o dielo Z20164449_Z 

Časť zmluvy: 15.1. 

Povinnosť:  

 

Dodávateľ je povinný Doručiť Objednávateľovi ocenený Výkaz výmer (t.j. Výkaz výmer 

doplnený Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer) na základe 

podkladov poskytnutých Objednávateľom v Špecifikácií a Zmluvnej špecifikácii.; 

Časť zmluvy: 15.1. 

Povinnosť: 

 

Ocenený výkaz výmer (všetky položky) doručí Dodávateľ objednávateľovi najneskôr do piatich 

(5) kalendárnych dní odo dňa poskytnutia výkazu výmer (neoceneného ) vo formáte MICROSOFT 

EXCEL alebo inom editovateľnom formáte Objednávateľom. Ocenený výkaz doručí v danej lehote 

Dodávateľ v rovnakej forme elektronickou poštou na emailovú adresu Objednávateľa. 

 

Výkaz výmer poskytnutý dodávateľovi dňa:   07. 03. 2016  

Termín na doručenie výkazu výmer dodávateľom:  14. 03. 2016 
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Povinnosť:      nesplnená  

 

Povinnosť predloženia oceneného výkazu výmer o ceny jednotlivých položiek splnená nebola, z dôvodu 

nedoručenia Oceneného výkazu výmeru.  

 

 

Časť zmluvy 15.8. 

Povinnosť: 

 

Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi na schválenie Časový harmonogram stavebných 

prác, ktorý bude zohľadňovať maximálnu lehotu realizácie Diela a to najneskôr do stopäťdesiatich (150) 

kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska. Časový harmonogram doručí najneskôr do troch (3) 

kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. 

 

Termín uzavretia zmluvy:  03. 03. 2016 

Termín doručenia dokumentu: 07. 03. 2016 

Povinnosť:    nesplnená 

 

Povinnosť predloženia Časového harmonogramu stavebných prác na schválenie splnená nebola, 

z dôvodu nedoručenia Časového harmonogramu stavebných prác.  

 

Časť zmluvy 38.1. 

Povinnosť: 

 

Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi do piatich (5) kalendárnych dní od uzatvorenia 

zmluvy - fotokópie dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu  vedenom 

v bode 38 V prípade neprítomnosti Stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný Zástupca 

stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností Stavbyvedúceho na základe 

odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. 

 

Termín uzatvorenia zmluvy:  03. 03. 2016 

Termín predloženia dokumentu: 08. 03. 2016  

Povinnosť:    nesplnená  

 

Povinnosť predloženia fotokópií dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu 

splnená nebola, z dôvodu nedoručenia požadovaných dokladov. 

 

Časť zmluvy 66.  

Povinnosť: 

 

Dodávateľ najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy predloží 

Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo a na 

škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela s limitom: - poistného plnenia ročne minimálne 

2.000.000,- EUR (slovom: dva milióny euro) pričom limit poistného plnenia z jednej poistnej udalosti 

musí byť minimálne 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión euro) a zároveň dokument preukazujúci 

vinkuláciu poistného plnenia v prospech Objednávateľa. Celkové poistenie vrátane poistenia 

subdodávateľov Dodávateľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto 

Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti 
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Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej 

zmluvy/poistných zmlúv uhradí Dodávateľ v plnom rozsahu. 

 

Termín účinnosti zmluvy:   04. 03. 2016 

Termín predloženia dokladu – dokumentu : 09. 03. 2016  

Povinnosť:     nesplnená  

 

Povinnosť predloženia overenej kópie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto 

Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela s limitom: - poistného plnenia ročne 

minimálne 2.000.000,- EUR (slovom: dva milióny euro) pričom limit poistného plnenia z jednej poistnej 

udalosti musí byť minimálne 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión euro) a zároveň dokument 

preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech Objednávateľa splnená nebola, z dôvodu 

nedoručenia požadovaných obidvoch dokladov. 

 

Časť zmluvy 92. 

Povinnosť: 

 

Dodávateľ je povinný do troch (3) pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy zložiť na určený 

bankový účet Objednávateľa zábezpeku na plnenie (ďalej len "Zábezpeka na Plnenie") vo výške 50 000 

EUR bez DPH. 

 

Termín uzatvorenia zmluvy:   03. 03. 2016 

Termín predloženia dokumentu - dokladu: 08. 03. 2016  

Povinnosť:     nesplnená  

 

Povinnosť zloženia zábezpeky na plnenie na určený bankový účet splnená nebola, z dôvodu nezloženia 

zábezpeky na plnenie. 

 

Časť zmluvy 102.1. 

Povinnosť: 

 

Oznámi Objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcu Dodávateľa , ktorá bude 

konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - plnomocenstvo , kontaktné údaje 

na poverenú osobu a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po uzavretí zmluvy 

 

Termín uzatvorenia zmluvy:   03. 03. 2016 

Termín predloženia dokumentu - dokladu: 07. 03. 2016  

Povinnosť:     nesplnená  

 

Povinnosť oznámenia  Objednávateľovi informácie o kontaktnej osobe - zástupcu Dodávateľa , ktorá 

bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - plnomocenstvo , kontaktné 

údaje na poverenú osobu splnená nebola, z dôvodu nezloženia informácie. 

 

Časť zmluvy 102.4. 

Povinnosť: 

 

Predloží Objednávateľovi do troch (3) kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy zoznam známych 

subdodávateľov (k momentu uzatvorenia zmluvy) s uvedením identifikačných údajov subdodávateľov 
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a dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

a uvedením podielu prác, ktorými sa budú podieľať na realizácií diela 

 

Termín uzatvorenia zmluvy:   03. 03. 2016 

Termín predloženia dokumentu - dokladu: 07. 03. 2016  

Povinnosť:     nesplnená  

 

Povinnosť predloženia  zoznamu známych subdodávateľov (k momentu uzatvorenia zmluvy) s 

uvedením identifikačných údajov subdodávateľov a dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a uvedením podielu prác, ktorými sa budú 

podieľať na realizácií diela splnená nebola, z dôvodu nezloženia zoznamu s identifikačnými údajmi 

a dokladov o známych subdodávateľoch. 

 

Časť zmluvy 102.5. 

Povinnosť: 

 

Do piatich (5) kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy predloží certifikát EMC Directive 

dodávaného chladiaceho zariadenia, ktorý bude rovnakej charakteristiky ako je požadované chladiace 

zariadenie v realizačnom projekte v uvádzanej špecifikácii s požadovanými technickými parametrami 

podľa projektovej dokumentácie a požiadaviek uvedených v zmluve - certifikát EMC Directive - 

certifikát zhody so smernicou 2004/108/ES Smernica o EMC 

 

Termín uzatvorenia zmluvy:   03. 03. 2016 

Termín predloženia dokumentu - dokladu: 08. 03. 2016  

Povinnosť:     nesplnená  

 

Povinnosť predloženia certifikátu EMC Directive dodávaného chladiaceho zariadenia, ktorý bude 

rovnakej charakteristiky ako je požadované chladiace zariadenie v realizačnom projekte v uvádzanej 

špecifikácii s požadovanými technickými parametrami podľa projektovej dokumentácie a požiadaviek 

uvedených v zmluve - certifikát EMC Directive - certifikát zhody so smernicou 2004/108/ES Smernica 

o EMC splnená nebola, z dôvodu nezloženia certifikátu EMC Directive. 

 

Časť zmluvy 102.6. 

Povinnosť: 

 

Predloží v listinnej forme informácie, doklady a iné dokumenty preukazujúce splnenie 

požadovaných technických parametrov dodávaného chladiaceho zariadenia najneskôr do troch (3) 

kalendárnych dní po uzavretí zmluvy na schválenie Objednávateľom 

 

Termín uzatvorenia zmluvy:   03. 03. 2016 

Termín predloženia dokumentu - dokladu: 07. 03. 2016  

Povinnosť:     nesplnená  

 

Povinnosť predloženia dokladov a iných dokumentov preukazujúcich splnenie požadovaných 

technických parametrov dodávaného chladiaceho zariadenia splnená nebola, z dôvodu nezloženia 

dokladov. 

 

Ďalšie požiadavky na predloženie dokladov a dokumentov od Dodávateľa 
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1. Dodávateľ predloží Objednávateľovi do piatich (5) kalendárnych dní po uzavretí 

zmluvy: 

 

- oprávnenia alebo osvedčenia na prácu s chladiacou technológiou, vydané Dodávateľovi. 

 

- Certifikát manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 : 2008 na systémy riadenia kvality pre 

nasledujúce činnosti : - Inžinierska činnosť v oblasti strojárstva , stavba strojov s 

mechanickým pohonom, opravy, odborne 

prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení. 

 

- reálne namerané denne/mesačné spotreby elektrickej energie v Wh technológie 

chladiaceho zariadenia za rok 2015 overene a potvrdene prevádzkovateľom už vo 

fungujúcich minimálne dvoch prevádzkach Realizovaných Dodávateľom/subdodávateľom 

s rovnakým technickým riešením určeným v tejto Zmluve/ technickej 

špecifikácii/projektovej dokumentácii. 

 

- záväzok ( čestne prehlásenie a garancie spotreby elektrickej energie dodávanej technológie 

chladenia za rok , ktorá nesmie byt väčšia ako 400 MWh , a písomný záväzok, že ďalšie 

prekročenie spotreby o viac ako 10% 

bude hradiť dodávateľ počas celej doby prevádzky tréningovej zimnej športovej haly. 

 

- technický list dodávaného chladiaceho zariadenia s rozmermi a 3D modelom 

vyžadovaného realizačným 

projektom. Požadovaný Technický list musí byť potvrdený výrobcom. 

 

- prehlásenia o zhode k výrobným číslam dodávaných piestových kompresorov chladiacej 

jednotky rovnakej 

charakteristiky ako je uvedené v zmluve/technickej špecifikácii. Požadované prehlásenia o 

zhode musia 

byť potvrdene výrobcom, nie staršie ako 5 mesiace. 

 

- osvedčenie o ochrannej známke dodávaného chladiaceho zariadenia a zariadenia na 

výrobu ľadu, rovnakej 

charakteristiky ako je uvedené v zmluve/technickej špecifikácii. 

 

- certifikát EMC Directive (certifikát zhody so smernicou 2004/108/ES Smernica o EMC) 

dodávaného chladiaceho 

zariadenia rovnakej charakteristiky ako je požadované chladiace zariadenie s technickými 

parametrami podľa tejto zmluvy 

 

- investorom overenú kvalifikovanú referenciu minimálne dvoch realizácii - (dodanie a 

montáž s uvedením do prevádzky) technológie chladenia s rovnakým technickým riešením 

ako je požadovaná technológia chladenia v 

realizačnom projekte. 

 

Investorom potvrdené referencie musia obsahovať minimálne nasledovné informácie: 

 

- identifikáciu objednávateľa - investora 

 

- identifikáciu predmetu zákazky – chladiaceho zariadenia s technickými parametrami 

 

- termín realizácie - dodania, montáže a spustenia do prevádzky technológie chladenia 

 

- v akom objeme boli uskutočnené dodávky a montáže technológie chladenia v eurách 
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- potvrdenie o uspokojivom plnení predmetu zákazky - dodania, montáže a uvedenia do 

prevádzky technológie chladenia 

 

 

Termín uzatvorenia zmluvy:   03. 03. 2016 

Termín predloženia dokumentu - dokladu: 08. 03. 2016  

Povinnosť:     nesplnená 

Povinnosť predloženia dokladov v zmysle Ďalších požiadaviek na predloženie dokladov a dokumentov 

od Dodávateľa podľa bodu 1.  splnená nebola, z dôvodu nezloženia žiadneho dokladu v spomínanom 

bode 1. Ďalších požiadaviek na predloženie dokladov a dokumentov od Dodávateľa. 

 

Objednávateľ v rámci dôvodov odstúpenia od zmluvy poukazuje na časť zmluvy – 88. 

 

 Objednávateľ môže uplatniť voči Dodávateľovi nasledovné sankcie, zmluvné pokuty a 

penále a inštitút odstúpenia od zmluvy pre porušenie zmluvy za nasledovné porušenie zmluvy - 

podstatné porušenie zmluvy následovne v uvedenom rozsahu:  

 

88.6 Objednávateľ považuje nesplnenie povinnosti uvedených v bodoch 15.2, 15.8, 38.1, 66 

za podstatné porušenie zmluvy na základe ktorého môže voči Dodávateľovi uplatniť inštitút 

zmluvnej pokuty a inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy nasledovne: 

° zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR 

° Jednorázovú pokutu vo výške 15 000 EUR ak sa s podstatným porušením zmluvy uplatní  

   Inštitút odstúpenia od zmluvy 

° inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy 

 

 

Nakoľko nastali preukázateľné skutočnosti o neplnení zmluvy podstatným porušením zmluvy zo 

strany dodávateľa (všetko v zmysle zmluvy, OPET-u, Všeobecných zmluvných podmienok) 

objednávateľ využil jeho oprávnenie ukončenia zmluvy odstúpením pre podstatné porušenie 

zmluvy spočívajúce v nepredložení požadovaných dokladov a dokumentov v požadovanom 

rozsahu a s požadovaným obsahom, čo sa považuje za podstatné porušenie v zmysle bodu 88. 88.6 

a ďalších zmluvných podmienok  predmetnej zmluvy.  

 



Dátum:

Dátum zverejnenia: 03.03.2016

Dátum uzavretia: 03.03.2016

Dátum účinnosti: 04.03.2016

Dátum platnosti do: neuvedený

Príloha:

Z20164449_Z - 223.04 kB

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva

Rezort: Elektronický kontraktačný systém

Objednávateľ: KEN-EX, spol. s r.o.
Železničiarska 3802/37, 08001 Prešov SVK

IČO: 36454672

Dodávateľ: SOAR, spol. s r.o.
Pri Rajčianke 49, 01001 Žilina SVK

IČO: 36380041

Názov zmluvy: Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: Z20164449_Z

CRZ ID: #2351287

Posledná zmena: 03.03.2016

Zmluvne dohodnutá čiastka: 298 800,00 € Celková čiastka: 298 800,00 €

Návrat späť

Zmluva o dielo

Cenové plnenie:

Vystavil: Elektronický kontraktačný systém Zobrazenia: 25x (za posledných 30 dní)

Rozšírené vyhľadávanie

Dodávateľ:

Názov zmluvy:

IČO dodávateľa:

Cena v € s DPH od:

Zverejnené od:

Rezort:

Objednávateľ:

Číslo zmluvy:

IČO odberateľa:do:

do:
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