
Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015

Cena predmetu 
dodávky bez DPH

449 831,00 EUR

17 845,50 EUR 

144 000,00 EUR

123 581,00 EUR

124 228,00 EUR

23.10.2018

MAGTS1800106 CLIMA STUDIO, a.s.
Klimatizácia administratívnych 

priestorov v budove Laurinská 7 - 
1NP

11.10.2018

MAGTS1800107 CLIMA STUDIO, a.s.
Klimatizácia administratívnych 

priestorov v budove Nová radnica - 
1NP

11.10.2018

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

MAGTS 1800113
akad.soch. Ľubomír Sabo a 

kolektív

Obnova a reštaurovanie atiky 
Primaciálneho paláca a jej sochárskej 

výzdoby
5.11.2018

MsP/18/00036  MOREZ GROUP a.s.
dodávka a inštalácia servera, 

preinštalovanie softvéru, dodávka 
licencií

13.11.2018

MAGTS1800117 ECONS ENERGY, a.s.

Predmetom je záväzok zhotoviteľa 
vykonať dielo pod názvom „ 

Aktualizácia Koncepcie rozvoja 
Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v oblasti tepelnej 
energetiky“ , ako strategický 
dokument Hlavného mesta.



98 888,00 EUR

94 696,00 EUR

10 920,00 EUR

1 573,00 EUR

13 750,00 EUR

49 999,00 EUR

 3 238 973,33 EUR

3227803,33 EUR

145 613,29 EUR

74 555,00 EUR

14 166,67 EURZ201851523_Z Ani - pet, spol. s r.o. Krmivo pre služobných psov 27.11.2018

MAGTS 1800134 FCC Bratislava, s.r.o. Zmluva na zabezpečenie služieb 
cestnej zelene, zimnej údržby 

komunikácií a nakladania s odpadmi 
na území hlavného mesta SR

3.12.2018

MAGTS 1800133 A.I.I. Technické služby s. r. o Zmluva na zabezpečenie služieb 
cestnej zelene, zimnej údržby 

komunikácií a nakladania s odpadmi 
na území hlavného mesta SR

3.12.2018

MAGTS1800116 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. Komplexná renovácia okien a 
okenných častí

26.11.2018

Z201847231_Z LEGALTRANS, s.r.o. Tlmočnícke a prekladateľské služby. 14.11.2018

Z201850617 CLEAN TONERY dodanie tonerov do tlačiarní 21.11.2018

MsP-18-00037 MOREZ GOUP a. s. servis bezpečnostných kamier 26.11.2018

Z201850619 Bittner print s.r.o. Výroba, tlač samolepiek 21.11.2018

MAGTS1800109 CLIMA STUDIO, a.s.
Rekonštrukcia elektroinštalácie v 

budove Nová radnica
11.10.2018

MAGTS1800108 CLIMA STUDIO, a.s.
Rekonštrukcia elektroinštalácie a 

zdravotechniky v budove Laurinská 7
11.10.2018

MsP-18-00034 Ján Ohrablo podkúvanie služobných koní 16.11.2018



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,

Obnova a reštaurovanie atiky Primaciálneho 
paláca a jej sochárskej výzdoby

449 831,00 EUR 5.5.2021 akad.soch. Ľubomír Sabo a kolektív

dodávka a inštalácia servera, preinštalovanie 
softvéru, dodávka licencií

17845,5 EUR 4.1.2019  MOREZ GROUP a.s.

Predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať 
dielo pod názvom „ Aktualizácia Koncepcie 

rozvoja Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v oblasti tepelnej 
energetiky“ , ako strategický dokument 

Hlavného mesta.

144 000,00 EUR 15.12.2018 ECONS ENERGY, a.s.

Klimatizácia administratívnych priestorov v 
budove Laurinská 7 - 1NP

123 581,00 EUR 19.2.2019 CLIMA STUDIO, a.s.

Klimatizácia administratívnych priestorov v 
budove Nová radnica - 1NP

124 228,00 EUR 19.2.2019 CLIMA STUDIO, a.s.

Rekonštrukcia elektroinštalácie a 
zdravotechniky v budove Laurinská 7

98 888,00 EUR 19.2.2019 CLIMA STUDIO, a.s.

Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove 
Nová radnica

94 696,00 EUR 19.2.2019 CLIMA STUDIO, a.s.

podkúvanie služobných koní 10 920,00 EUR 20.11.2022 Ján Ohrablo



14 166,67 EUR 1.12.2020 Ani - pet, spol. s r.o.Krmivo pre služobných psov

Zmluva na zabezpečenie služieb cestnej 
zelene, zimnej údržby komunikácií a 

nakladania s odpadmi na území hlavného 
mesta SR

3227803,33 EUR 14.4.2019 A.I.I. Technické služby s. r. o

STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o.3.3.2019145 613,29 EURKomplexná renovácia okien a okenných 
častí

Tlmočnícke a prekladateľské služby. 74 555,00 EUR 30.6.2021 LEGALTRANS, s.r.o.

servis bezpečnostných kamier 49 999,00 EUR 27.11.2019 MOREZ GOUP a. s.

Zmluva na zabezpečenie služieb cestnej 
zelene, zimnej údržby komunikácií a 

nakladania s odpadmi na území hlavného 
mesta SR

3238973,33 EUR 14.4.2019 FCC Bratislava, s.r.o.

20.11.2019 CLEAN TONERY

Výroba, tlač samolepiek 1 573,00 EUR 20.11.2019 Bittner print s.r.o.

dodanie tonerov do tlačiarní 13 750,00 EUR



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

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.



Predmet 
obstarávania

Dĺžka 
trvania 
zmluvy

 
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 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


