
Súhrnná správa 1.štvťrok 2013 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 
031 01 Liptovský Mikuláš 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou. 

     RÚVZ Liptovský Mikuláš ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. písm. a) zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov zverejňuje v súlade s § 102 ods. 4 citovaného zákona súhrnnú správu o 

realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- €. 

Predmet zákazky Hodnota zákazky  

s DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

PC zostavy 2445,00 Imafex Computers, L.Mikuláš 

Multifunkčná tlačiareň 594,00 Imafex Computers, L.Mikuláš 

Telefónna ústredňa 1126,00 Pavasystém s.r.o., Važec 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa 2.štvťrok 2013 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 
031 01 Liptovský Mikuláš 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou. 

     RÚVZ Liptovský Mikuláš ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. písm. a) zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov zverejňuje v súlade s § 102 ods. 4 citovaného zákona súhrnnú správu o 

realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- €. 

Predmet zákazky Hodnota zákazky  

s DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

   

 

 

 

 

 

 



 

Súhrnná správa 3.štvťrok 2013 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 
031 01 Liptovský Mikuláš 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou. 

     RÚVZ Liptovský Mikuláš ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. písm. a) zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov zverejňuje v súlade s § 102 ods. 4 citovaného zákona súhrnnú správu o 

realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- €. 

Predmet zákazky Hodnota zákazky  

s DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

   

 

 

 

 

Súhrnná správa 4.štvťrok 2013 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 
031 01 Liptovský Mikuláš 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou. 

     RÚVZ Liptovský Mikuláš ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. písm. a) zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov zverejňuje v súlade s § 102 ods. 4 citovaného zákona súhrnnú správu o 

realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- €. 

Predmet zákazky Hodnota zákazky  

s DPH 

Identifikácia úspešného 

uchádzača 

   

   

 

 


