
Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015

Cena predmetu 
dodávky bez DPH

18 640,00 EUR

92 850,00 EUR

90 833,33 EUR

3 886 768.00 EUR

3 873 364.00 EUR

145 613.29 EUR

Z201853898_Z TooNet, s.r.o.
Podpora sieťovej infraštruktúry – 

maintenance a SLA
7.12.2018

Z201855032_Z Jozef Kvaššay
Zapožičanie, montáž, demontáž a 
rozmiestnenie 20 485m snehových 

zábran

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

okenných častí
26.11.2018

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

Z201853177_Z HOBLO, spol. s r.o.
Dodávka, osadenie a odstránenie 2 

271 ks drevených stĺpikov - 
smerových kolov.

5.12.2018

13.12.2018

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



Komplexná renovácia okien a okenných 
častí

145 613.29 EUR 3.3.2019 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o.

Zapožičanie, montáž, demontáž a 
rozmiestnenie 20 485m snehových zábran

90 833,33 EUR 14.3.2019 Jozef Kvaššay

Zmluva na zabezpečenie služieb cestnej 
zelene, zimnej údržby komunikácií a 

nakladania s odpadmi na území hlavného 
mesta SR

3 886 768.00 EUR 14.4.2019 FCC Bratislava, s.r.o.

Zmluva na zabezpečenie služieb cestnej 
zelene, zimnej údržby komunikácií a 

nakladania s odpadmi na území hlavného 
mesta SR

3 873 364.00 EUR 14.4.2019 A.I.I. Technické služby s. r. o

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,

Dodávka, osadenie a odstránenie 2 271 ks 
drevených stĺpikov - smerových kolov.

18 640,00 EUR 15.3.2019 HOBLO, spol. s r.o.

Podpora sieťovej infraštruktúry – 
maintenance a SLA

92 850,00 EUR 12.12.2019 TooNet, s.r.o.

Predmet obstarávania Hodnota zákazky 
bez DPH



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.

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 - 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.



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,


