
Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015

Cena predmetu 
dodávky bez DPH

25 583,33 EUR

2 450.00 EUR

198 300.00 EUR

41 940.17 EUR

49 999.00 EUR

Zmluva na zabezpečenie propagácie 
v rámci projektu EU-GUGLE

23.10.2018

MAGTS1800104 HELVET s.r.o.

Dodávka, montáž, demontáž a 
prenájom zvislého dopravného 

značenia, dopravných zariadení a 
príslušenstva dopravných zariadení 
na prejazdných úsekoch ciest I., II., 

III. triedy a miestnych komunikácií I. 
a II. triedy na území hlavného mesta 

SR Bratislavy

24.10.2018

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

 Z201841125_Z RODEX CAR, s.r.o. 
Servis, údržba a iné súvisiace 
servisné služby pre vozidlá

 05.10.2018

MsP-18-00029 Mesto Nitra Zmluva o odbornej príprave 3.10.2018

MAGTS1800114 Stengl, a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb na 
Zabezpečenie podpory GIS pomocou 
vzdelávania zamestnancov v oblasti 

geografických IS

24.10.2018

MAGTS1800095 MONARCH, akciová spoločnosť



Dodávka, montáž, demontáž a prenájom 
zvislého dopravného značenia, dopravných 

zariadení a príslušenstva dopravných 
zariadení na prejazdných úsekoch ciest I., 
II., III. triedy a miestnych komunikácií I. a 

II. triedy na území hlavného mesta SR 
Bratislavy

49 999.00 EUR
do vyčerpania 

finančného limitu
HELVET s.r.o.

Zmluva o odbornej príprave 2 450.00 EUR 17.12.2018 Mesto Nitra

Zmluva o poskytovaní služieb na 
Zabezpečenie podpory GIS pomocou 
vzdelávania zamestnancov v oblasti 

geografických IS

198 300.00 EUR 31.12.2020 Stengl, a.s.

Zmluva na zabezpečenie propagácie v rámci 
projektu EU-GUGLE

41 940.17 EUR 31.3.2019 MONARCH, akciová spoločnosť

Predmet obstarávania Hodnota zákazky 
bez DPH

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,

Servis, údržba a iné súvisiace servisné 
služby pre vozidlá

25 583,33 EUR 30.11.2020 RODEX CAR, s.r.o. 



Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území 
Hlavného mesta SR Bratislavy

32 264 141,72 EUR bez DPH 48 mes.

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová 
dokumentácia

850 793,33 EUR bez DPH 12 mes.

Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová 
dokumentácia

1 231 646,66 EUR bez DPH 12 mes.

Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála 55 926 229,98 EUR bez DPH 16 mes.

Stavebný dozor pre Modernizáciu električkových tratí Dúbravsko – 
Karloveská radiála 

1 765 123,00 EUR bez DPH 16 mes.

Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba 
komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy
 42 900 990,00 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



Predmet 
obstarávania

Dĺžka 
trvania 
zmluvy

 

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

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 
dodávateľom)

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,


