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Bratislavska teplarenska zmluva o dielo Písanie y a i Vojak a register. Polievka a
bedľa; Človek pohybom dostane do kntaktu s prostredím Milgamma n akcia Detský .
Zariadenia pre rozvod tepla v správe Bratislavskej teplárenskej tvoria: primárne. Cez
vodné dielo Čunovo je vyvedený aj výkon malej vodnej elektrárne. Feb 26, 2013.
Blahoželanie k narodeninám dcére; Bratislavská teplárenská zmluva o dielo Adizero
takumi sen 3 kúpiť Most z malmo do kodaně. HZ08/2020, Zmluva o dielo –
Rekonštrukcia kúpeľne v ZPB Hontianska 12. Príloha č.2 k Zmluve o dodávke a odbere
tepla, Bratislavská teplárenská a.s.. 7 (2082017, Bratislavská teplárenská a.s.) k
nájomnej zmluve zo dňa 20.9.2001.. Stredná odborná škola polygrafická) k Zmluve o
dielo SENČAN 054/14/07/ZoD . Obchodné meno:Bratislavská teplárenská, a.s..
„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.
„Zmluva o NFP" má význam . 20.01.2021, Zmluva o dielo č. 300-059/20, 58/2020
antigénových testov, 11/2021, 0,00 €, Bratislavská teplárenská, a.s., >>>. 3 days
ago. Bratislavská teplárenská zmluva o dielo. Ty ja a ti druhy. Tablet s usb vstupem.
No limit logistika s.r.o pracovne ponuky. 01/2019, Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo,
AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava. Bratislavská teplárenská, a.s.,
Turbínova 3, 829 05 Bratislava. 1/2011, BAU-STAV Slovakia s.r.o., 45 470 103,
Zmluva o dielo č.. Bratislavská teplárenská, a.s., 35823542, Dodatok č. 1 k zmluve o
dodávke a odbere tepla . 2014, SOI/2014/05, Zmluva o predaji motorového vozidla č.
02. 2013, SOI/2013/07, Zmluva o dielo - zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne I
SOI pre . zmluva do 31.12.2010; záruka za práce 12 mesiacov; dod. 1 z 18.12.2009.
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26. OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská
100/A, 831 04 Bratislava. Tento web vytvoril Erik Stríž, motoristický novinár,
publicista a freelancer. Zmluva o lektorských službách na školenie zamestnancov MF
SR - výklad koncesnej zmluvy. Zmluva o poskytovaní služieb centralizovanej ochrany
poplachovým systémom na hlásenie narušenia– blok B. Zmluva o dielo na dodávku
stavebných prác (rekonštrukcia kancelárskych a sociálnych priestorov v serverovni).
BM Centrum, s.r.o., Palackého 11, 911 01 Trenčín. Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo
spravodlivosti SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo životného prostredia SR Najvyšší kontrolný
úrad Slovenskej republiky Najvyšší súd SR Národný bezpečnostný úrad Národný
inšpektorát práce Ostatné Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov Prešovská
univerzita v Prešove Protimonopolný úrad SR Rada pre vysielanie a retransmisiu
Recyklačný fond v likvidácii Rozhlas a televizia Slovenska Slovenská akadémia vied
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Dohoda o spolupráci a
zabezp.praktickej výučby pre študentov Pedagog.fakulty UK. Oficiálna webstránka
DSS prof. Karola Matulaya 2011 - 2020. Organizačné zložky: ŠUP Škola umeleckého
priemyslu SOŠ drevárska. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Pod Rovnicami 2129, v zastúpení: Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. Vlastníci bytov a nebytových
priestorov Jurigovo nám. 11-15, v zastúpení: Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o.
Dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve k Rámcovej dohode č.2016-681-LZM– stravovacie
poukážky. Beko Slovakia s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava. O2 Slovakia, s.r.o,
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. KZ 2019, Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č. 3a,
Príloha č.3B. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb "Štúdia uskutočniteľnosti
projektov eGovernmentu zameraná na rozvoj elektronických služieb vybraných
oblastí štátnej správy". Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky uzavretá podľa ustanovenia §
269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých. Igor Goruša–
I.E.G. stravovacie služby, Tomášiková 28, 821 02 Bratislava. Hudobný fond Kancelária
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária
prezidenta Slovenskej republiky Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Kancelária Súdnej rady SR Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Kancelária verejného ochrancu práv Katolícka univerzita v Ružomberku Literárny fond
Matica slovenská Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR. Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínova 3, 829 05
Bratislava. Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu
úsekov diaľnice D4 Jarovce– Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Ho.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s./ PREMIUM Insurance Company Limited. dod. 1 z
11.6.1997, dod. 2 z 15.12.1998, dod. 3 z 19.7.2004, dod. 4 z 16.11.2006. Dodávka a
odber tepla– pre rok 2020– Príloha č.2 k zmluve. ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816
47 Bratislava 1. Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s
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čerpaním úver.prostriedkov v súlade s Dohodou o financovaní medzi Európskou
investičnou bankou a Slov republikou–Rámcový úver na financovanie priorit.projektov
v rámci Nár.strateg.rámca 2007-2013. Združenie D1 Prešov (vedúci člen: EUROVIA
SK, a.s.). agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Akadémia umení v
Banskej Bystrici Audiovizuálny fond Ekonomická univerzita v Bratislave Elektronický
kontraktačný systém Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na
podporu umenia Fond na podporu vzdelávania Fond národného majetku SR Fond
výtvarných umení Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Predmetom tejto
zmluvy je Pamiatkový architektonicko-historický výskum a sadovnícky prieskum v
lokalite Sad Janka Kráľa podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v zn. n. p. a v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným právnym poriadkom SR.
Dátum uzatvorenia: 03.08.2020 Dátum zverejnenia: 22.10.2020 Dodávateľ: M-ARTE
s.r.o. Dátum účinnosti: 23.10.2020 Dátum platnosti do: 4 mesiace od nadobudnutia
platnosti. Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava Názov sekcie: Sekcia životného
prostredia. Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác (rekonštrukcia kancelárskych
a sociálnych priestorov v serverovni). prevádzkovaných spoločnosťou, že od
12.10.2021 dodáva teplo na vykurovanie na základe aktuálnych klimatických
podmienok, Gratex International, a.s., versity, a.s., Alison Slovakia, s.r.o., EMM, spol. s
r.o. Úprava práv a povinností účastníkov dohody. Zmluvná strana: Vodales, s.r.o.,
Študentská 20, 960 16 Zvolen Dátum uzatvorenia: 08.06.2020 Zverejnené dňa:
12.6.2020. Zmluva o lektorských službách na školenie zamestnancov MF SR - výklad
koncesnej zmluvy. Bratislavská teplárenská, a.s. informuje všetkých odberateľov,
pripojených na odovzdávacie stanice tepla. Neustále sledujeme vývoj
epidemiologickej situácie na Slovensku a sme pripravení operatívne
prijímať/upravovať opatrenia, aby sme zaistili tepelnú pohodu našim odberateľom v
Bratislave. Číslo dodatku: MAGSP1900019 Predmetom dodatku je zmena časového
harmonogramu realizácie stavebných prác a dohoda o prácach naviac. Zmluvná
strana: MBM-GROUP, a.s. Dátum uzatvorenia: 29.11.2019 Dátum zverejnenia:
29.11.2019 Dátum účinnosti: 30.11.2019. Tvorba stránok: Aglo solution s.r.o
Redakčný systém: SysCom. Aktualizácia: 16.2.2011 Umiestnenie: Zložky dokumentov
> Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo. Zmluva o lektorských
službách na školenie realizačného tímu a riadiaceho výboru pre prípravu PPP projektu
administratívne a kreatívne centrum KSK. 05.02.2021 I Nebytové priestory v MČ
Dúbravka. Viac info tu: Titulok: Zmluva o dielo Stručný popis: Predmetom tejto zmluvy
je vypracovanie PD na park Legionárska Číslo zmluvy: MAGTS 2000094 Názov:
Zmluva o dielo Typ: podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
zn. n. p. a podľa § 91 zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v zn. n. p. Dátum
uzatvorenia: 30.7.2020 Dátum zverejnenia: 11.8.2020 Dátum účinnosti: 12.8.2020
Dátum platnosti do: 12.9.2020. Názov: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných
prác stavby„Rekonštrukcia Michalskej veže" Predmet dodatku: Uskutočnenie
stavebných prác stavby„Rekonštrukcia Michalskej veže" v MČ Bratislava– Staré Mesto
Zmluvná strana: PAMARCH, s.r.o. Dátum uzatvorenia: 12.11.2020 Dátum zverejnenia:
13.11.2020 Dátum účinnosti: 13.11.2020. V nadväznosti na epidemiologickú situáciu
v SR B ratislavská teplárenská zaviedla potrebné bezpečnostné opatrenia, aby bola
zaistená kvalitná a spoľahlivá dodávka tepla a teplej vody našim odberateľom–
domácnostiam, pacientom a personálu v nemocniciach, firmám aj všetkým ostatným
inštitúciám pripojeným na sústavu CZT BAT. Všetky prijaté opatrenia smerujú najmä k
ochrane zdravia našich zamestnancov, tak aby sme zaistili potrebný počet
pracovníkov na udržanie prevádzky našich technologických zariadení. Ďakujeme
našim zamestnancom za ich zodpovedný prístup pri dodržiavaní prijatých opatrení.
Zmluva o dielo (Vypracovanie Operatívnych ročných plánov Komunikačného plánu
pre OPIS a web stránku na obd. rokov 2009 a 2010). Hudobný fond Kancelária
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária
prezidenta Slovenskej republiky Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Kancelária Súdnej rady SR Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Kancelária verejného ochrancu práv Katolícka univerzita v Ružomberku Literárny fond
Matica slovenská Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR. Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do
grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu. Rámcová poistná zmluva o
miliónovom poistení osôb prepravovaných motorovými vozidlami. Zmluva o dielo a
licenčná zmluva - zhotovenie Územného generelu zelene hl. mesta SR Bratislavy.
05.01.2021 I Do odvolania bude zákres inžinierskych sietí vykonávaný výlučne
elektronicky na základe zaslanej požiadavky na adresu. Všetky sumy v tabuľkách sú
uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto
prepočítaná konverzným kurzom 30,1260. Predĺženie termínu odovzdania 1. časti
diela z dôvodu komplikácií pri spracovaní v súvislosti so šírením COVID-19 Číslo
dodatku zmluvy: MAGTS2100007 Dátum uzatvorenia: 3.2.2021 Dátum zverejnenia:
12.2.2021 Dátum účinnosti: 13.2.2021 Sekcia územného plánovania. Servisná zmluva
na zabezpečenie preventívnych servisných prehliadok a pozáručných opráv
klimatizačných a VZT zariadení. Zmluva na predmet zákazky Územný generel zelene
hl. mesta SR Bratislavy podľa §3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo zmluvy:
MAGTS2100092 Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o., Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021 Dátum zverejnenia: 05.05.2021 Dátum účinnosti:
06.05.2021 Sekcia územného rozvoja. zmluva do 31.12.2010; záruka za práce 12
mesiacov; dod. 1 z 18.12.2009. Čiastková mandátna zmluva č.1 (JUDr. Petrovič +
Sherbonnet ZTS, s.r.o., JUDr. Petrovič). Číslo zmluvy: MAGSP 1900013 Dátum
uzatvorenia: 7.10.2019 Dátum zverejnenia: 8.10.2019 Dátum účinnosti: 8.10.2019.
Čiastková mandátna zmluva č.2 (JUDr. Petrovič + Sherbonnet ZTS, s.r.o., JUDr.
Petrovič). V mene MH Teplárenského holdingu si Vám dovoľujeme ponúknuť
nepotrebné skladové zásoby materiálu na odpredaj. Cena tovaru bude stanovená
dohodou. V prípade záujmu kontaktujte Ivana Koubová, +421 2 573 72 175..
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Bratislavská teplárenská zmluva o dielo.
Address: 524, No.13-15 Sha Wan 2nd Street, GETDD, Guangzhou, P. R. China, 510730
Tel: +86-20-80920966 +86-20-80528966
Fax: +86-20-82219962
E-mail: info@jkbio.com
info@sialicacid.com
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