NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
MESTO ŽIAR NAD HRONOM
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. Apríla 2014

Do 30. Júna 2014

ZÁKAZKA POR. Č.

45/PT/2014

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára )
Názov zákazky

Právnické služby

Druh zákazky

Služby

Predmet zákazky

Predmetom zákazky je právne poradenstvo a zastupovanie Mesta Žiar nad Hronom v rozsahu :
a) prevziať právne zastupovanie klienta v jeho právnych veciach podľa jeho požiadaviek a
zastupovať klienta pri oficiálnych zmluvných rokovaniach, vyhotovovať pre neho zmluvy,
preverovať správnosť zmlúv predkladaných inými subjektmi, a poskytovať právne usmernenia
zamestnancom klienta (nesporová agenda a zmluvy),
b) prevziať právne zastupovanie
klienta v jeho právnych veciach podľa jeho požiadaviek a zastupovať klienta v potrebnom
rozsahu pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj právnickými a fyzickými
osobami vo veciach, ktoré sú predmetom súdnych sporov a nesporových konaní, (sporová a
nesporová agenda na súdoch, orgánoch štátnej správy a samosprávy).

Názov zmluvy

Zmluva o poskytovaní právnych služib

Dátum uzatvorenia zmluvy

28. 5. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

19 800,00 €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

0.1

Obchodný názov

JUDr. Miroslava Hudecová

Identifikačné číslo (IČO)

45021805

Ulica a číslo

Š. Moysesa č.46

Mesto/Obec

Žiar nad Hronom

PSČ

965 01

Štát

SR

Telefón

45/6787134

Email:

Kliknutím zadáte text.

Internetová adresa (URL):

Kliknutím zadáte text.

Bez DPH

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na výberové pole môžete zadať
vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu;
[Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip
a stlačením medzerníka ho

