
Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015

Cena predmetu 
dodávky

132 791,79 Eur s 
DPH

45 500,00 Eur

limit do 49 999,00 
Eur

48 621,00 Eur

49 999,00 Eur

1.3    zoznam zmlúv na dodanie tovarov alebo služieb uzatvorených hlavným mestom SR Bratislavou, ktorých predmetom je 
záväzok dodávateľa dodať tovary alebo služby v hodnote prevyšujúcej 1 000,00 Eur pri jednej zmluve obsahujúci minimálne  tieto 
údaje:

Číslo zmluvy Označenie dodávateľa tovaru 
alebo služby

Predmet dodávky Dátum uzatvorenia 
zmluvy

 Z20187790_Z Up Slovensko, s. r. o.
Služby hromadného stravovania-

stravné poukážky
23.2.2018

MAGTS1700270 GGFS s.r.o.
Zmluva o prevádzkovaní 

elektronického transakčného 
systému

22.1.2018

MsP/18/00004 Todos Bratislava s.r.o

 Servisné prehliadky  vozidiel v 
autoparku objednávatel'a 

prevádzkovaných 
objednávatel'om

5.2.2018

MAGTS1700266 STIKEN, s. r. o.

Vydanie polygrafickej tlače 
reklamných, prezentačných 

materiálov a vizuálov na 
reklamné nosiče na účely 

propagácie HMBA.

14.02.2018

MAGTS1700271 MEDIA EVOLUTION, s. r. o.
Spracovanie grafických služieb na 

účely propagácie HMBA.
16.2.2018



Predmet obstarávania Hodnota 
zákazky

Dĺžka trvania 
zmluvy

Dodávateľ

1.4   zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného
obstarávania , ktoré boli ukončené podpisom zmluvy s dodávateľom obsahujúci

minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa,

Služby hromadného stravovania-stravné 
poukážky

132 791,79 Eur 
s DPH

30.4.2018 Up Slovensko, s. r. o.

Zmluva o prevádzkovaní elektronického 
transakčného systému

45 500,00 Eur 7.2.2018 GGFS s.r.o.

Servisné prehliadky  vozidiel v autoparku 
objednávatel'a prevádzkovaných 

objednávatel'om

limit do 49 
999,00 Eur

na dobu určitú Todos Bratislava s.r.o

Vydanie polygrafickej tlače reklamných, 
prezentačných materiálov a vizuálov na 

reklamné nosiče na účely propagácie 
HMBA.

48 621,00 Eur 12 mes. STIKEN, s. r. o.

Spracovanie grafických služieb na účely 
propagácie HMBA.

49 999,00 Eur 12 mes. MEDIA EVOLUTION, s. r. o.



Predmet 
obstarávania

Dĺžka 
trvania 
zmluvy

 
 

Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave 143 697 471,00 EUR bez DPH 20 rokov

Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave 13 868 203,48 EUR bez DPH 48 mes.

1.5  zoznam verejných obstarávaní vyhlásených v súlade s plánom verejného obstarávania , ktoré boli vyhlásené, ale ku dňu spracovania 
správy neboli ukončené podpisom zmluvy
s dodávateľom, obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet obstarávania, predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy,

Predmet obstarávania Predpokladaná hodnota zákazky Dĺžka trvania 
zmluvy

48 mes.8 524 000, 00 EUR bez DPH

KOMPLEXNE ZABEZPEČENIE VYSTAVBY 
NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV NA ULICI 
VRÁTKACH V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - 

DÚBRAVKA

Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská 
radiála

55 926 229,98 EUR bez DPH 16 mesiacov

1.6  zoznam verejných obstarávaní, ktoré boli vyhlásené, ale neboli uvedené v pláne verejného obstarávania, obsahujúci minimálne tieto 
údaje: predmet obstarávania, predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zmluvy, dodávateľa, ak bolo verejné obstarávanie ukončené 
podpisom zmluvy s dodávateľom, s uvedením dôvodu vyhlásenia verejného obstarávania mimo plánu verejného obstarávania,

Predpokladaná hodnota 
zákazky

Dodávateľ
(ak bolo verejné 
obstarávanie ukončené
podpuisu zmluvy s 

Uvedenie dôvodu vyhlásenia verejného obstarávania 
mimo plánu verejného obstarávateľa



1.7  plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet dodávky, predpokladanú 
hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy,

Plán VO sa nezverejňuje, to vyplíva so Smernice č. 1 /2016 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zadávaní 
zákaziek, Článok XIV. bod 8. 


