
T_od 01.05-31.5.2015

Číslo zmluvy 
Označenie dodávateľa 

tovaru alebo služby
Predmet dodávky

Cena predmetu 

dodávky

Dátum 

uzatvorenia 

zmluvy

Z20158984_Z
KODYS SLOVENSKO, s 
r.o., Sliačska 2,Bratislava

Nákup čítačiek čiarových kódov
6180,00 EUR s 

DPH
29.5.2015

Z20158954_Z
mc.edu, s.r.o., Kupecká 

9, Nitra
Notebooky s príslušenstvom

3720,00 EUR s 
DPH

27.5.2015

Predmet obstarávania Hodnota zákazky Dĺžka trvania zmluvy Dodávateľ

Komplexná rekonštrukcia 
odovzdávacej stanice tepla  na
Budyšinskej ulici č. 1  Bratislava

31 720,80 EUR s DPH 7 týždňov od 16.5. 2015
Thermis spol s.r.o. 
Furmanska c. 7,                       
841 03 Bratislava

Nákup čítačiek čiarových kódov 6180,00 EUR s DPH do 5.6.2015

KODYS 
SLOVENSKO, s 
r.o., Sliačska 2, 

Bratislava

Notebooky s príslušenstvom 3720,00 EUR s DPH do 4.6.2015
mc.edu, s.r.o., 

Kupecká 9, Nitra

Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015

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, cenu predmetu dodávky, dátum 

uzatvorenia zmluvy

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
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T_od 01.05-31.5.2015

Predmet obstarávania
Predpokladaná 

hodnota zákazky
Dĺžka trvania zmluvy

Údržba a prevádzka kolektorov na 
území hl.mesta SR Bratislavy

944 726,66 do 31.12.2015

Predmet obstarávania
Predpokladaná 

hodnota zákazky
Dĺžka trvania zmluvy

Dodávateľ                                            

(ak bolo verejné 
obstarávanie 

ukončené podpuisu 
zmluvy s 

dodávateľom)

Uvedenie 

dôvodu 

vyhlásenia 

verejného 

obstarávania 

mimo plánu 

verejného 

obstarávateľa

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

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

Verejný obstarávateľ neeviduje žiadne verejné obstarávania uvedené v bode č 1.6 uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015

1.7     plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet dodávky, predpokladanú 

hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy

Plán VO zverejnený v požadovanom rozsahu na: http://www.bratislava.sk/profil-verejneho-obstaravatela/d-11036316/p1=11055689
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_

Číslo zmluvy 
Označenie dodávateľa 

tovaru alebo služby
Predmet dodávky

Cena predmetu 

dodávky

Dátum uzatvorenia 

zmluvy

MAGTS1500062
Osvetlenie s.r.o,Pod 

násypom 19, Bratislava
Údržba a prevádzka kolektorov na území 

hl.mesta SR Bratislavy
1 198 257,6 EUR                   

s DPH
17.6.2015

MAGTS1500102 stengl a.s.
Podrobné vyhodnotenie aktív IS magistrátu 
hlavného mesta a návrh stratégie rozvoja

15.950,-EUR                     
bez DPH

22.6.2015

MAGTS1500103 Qintec a.s.
Podrobné vyhodnotenie Geografického IS 
mesta, návrh konsolidácie dát a vrstiev, a 

návrh koncepcie rozvoja 

7.300,-EUR                     
bez DPH

25.6.2015

Predmet obstarávania Hodnota zákazky Dĺžka trvania zmluvy Dodávateľ

Údržba a prevádzka 
kolektorov na území hl.mesta 

SR Bratislavy
1 198 257,6 EUR s DPH do 31.12.2015

Osvetlenie s.r.o., 
Pod násypom 19, 

Bratislava

Vybudovanie priechodu pre 
chodcov Lamač 

25 306,76 EUR s DPH do 31.8.2015
APEK SK s. r. o.
Plynárenská 2/A, 
821 09 Bratislava

Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015

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, cenu predmetu dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy,

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,

za obdobie od 01.06. do 30.06.2015

Strana 1



_

Predmet obstarávania
Predpokladaná hodnota 

zákazky
Dĺžka trvania zmluvy

Predmet obstarávania
Predpokladaná hodnota 

zákazky
Dĺžka trvania zmluvy

Dodávateľ                                            

(ak bolo verejné 
obstarávanie 

ukončené podpuisu 
zmluvy s 

dodávateľom)

Uvedenie dôvodu 

vyhlásenia verejného 

obstarávania mimo 

plánu verejného 

obstarávateľa

Zapožičanie výpočtovej 
techniky – Wi-Fi Access 

point(AP) a kontrolér vrátane 
inštalácie a konfigurácie, 

pripojenie na internet 
prostredníctvom routera

3100
budú vystavované samostatné objednávky  

OIT na každé zastupiteľstvo

iXperta s.r.o., 
Průmyslová 1306/7, 

102 00 Praha 10, 
Pobočka Bratislava 

Lamačská cesta 3, 

841 04 Bratislava

MAGS OIT 45837/2015

predmetné verejné obstarávania neboli vyhlásené

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,

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

zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy,

Plán VO zverejnený v požadovanom rozsahu na: http://www.bratislava.sk/profil-verejneho-obstaravatela/d-11036316/p1=11055689

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,
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Číslo zmluvy 
Označenie dodávateľa 

tovaru alebo služby
Predmet dodávky Cena predmetu dodávky

Dátum 

uzatvorenia 

zmluvy

Z201515155_Z
AQUQ PRO, s.r.o., Pod 
Furčou 7, 04001 Košice

Pitná voda, prenájom 8 ks dávkovačov 
prírodnej pitnej vody na dobu 24 mesiacov s 

pravidelným dopĺňaním barelov a 
jednorazových pohárov.

10999,18 EUR s DPH 10.7.2015

Z201514544_Z
LYNX s.r.o ,Gavlovičova 9, 

04017 Košice

Software na sledovanie obchodného 
vestníka SR - kapitoly konkurzy a 

reštrukturalizácie.
7099,00 EUR s DPH 3.7.2015

Z201515430_Z
Škola v prírode" Detský raj", 

Tatranská Lesná 8,                
05960 Tatranská Lesná

Ubytovanie a stravovanie , pobyt KC 
REPULS

2960,00  EUR s DPH 10.7.2015

Z201515476_Z
Školská technika s.r.o.,         

Ul. svornosti 50,                   
82106 Bratislava

Výpočtová technika MsP  5800,00 EURO s DPH 13.7.2015

Z201515475_Z
Školská technika s.r.o., Ul. 

svornosti 50, 82106 Bratislava
Výpočtová technika Magistrát 64500,00 EURO s DPH 13.7.2015

Z201515472_Z
DREVONA GROUP s.r.o.,

Výhonská 1, 83510 Bratislava
Nábytok Magistrát 24799,20  EUR s DPH 10.7.2015

Z201515474_Z

ALEX kovový a školský 
nábytok s.r.o ,                           
Hadovská 870,                          

945 01 Komárno

Nábytok MsP 9480,00 EUR s DPH 10.7.2015

Z201515478_Z
Ján Hudák SENEL, Školská 

449/3, 05935 Batizovce
Sanácia parkiet 6000,00 EUR s DPH 13.7.2015

Z201516279_Z
Next Form, spol. s r.o., 
Pluhová 934/51, 83103   

Bratislava

Systém na evidenciu a inventarizáciu 
majetku prostredníctvom čiarového kódu

 9588,00 EUR s DPH 17.7.2015

Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015 - za obdobie od 01.07. - 31.07.2015

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, cenu predmetu dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy,
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Z201516858_Z
SERVISUJEM, s. r. o., 
Pluhová 934/51, 83103   

Bratislava
Notebooky ASUS Zenbook  8GB  3180,00 EUR s DPH 21.7.2015

Z201517999_Z
KriMus spol. s r.o., Žitavská 5, 

821 07 Bratislava
Kľúčová služba 5 040,00 EUR s DPH 31.7.2015

Predmet obstarávania Hodnota zákazky Dĺžka trvania zmluvy Dodávateľ

Pitná voda, prenájom 8 ks 
dávkovačov prírodnej pitnej vody na 
dobu 24 mesiacov s pravidelným 
dopĺňaním barelov a jednorazových 
pohárov.

10999,18 EUR s DPH 24 mesiacov
AQUQ PRO, s.r.o., Pod 
Furčou 7, 040 01 Košice

Software na sledovanie obchodného 
vestníka SR - kapitoly konkurzy a 
reštrukturalizácie.

7099,00 EUR s DPH 12 mesiacov
LYNX s.r.o., Gavlovičova 9, 

040 17 Košice

Ubytovanie a stravovanie , pobyt KC 
REPULS

2960,00  EUR s DPH do 31.8.2015
Škola v prírode" Detský raj", 
Tatranská Lesná 8, 059 60 

Tatranská Lesná

Výpočtová technika MsP  5800,00 EURO s DPH do 31.8.2015
Školská technika s.r.o., Ul. 

svornosti 50, 821 06 
Bratislava

Výpočtová technika Magistrát 64500,00,00 EURO s DPH do 31.8.2015
Školská technika s.r.o., Ul. 

svornosti 50, 821 06 
Bratislava

Nábytok Magistrát 24799,20  EUR s DPH do 31.8.2015
DREVONA GROUP s.r.o.,

Výhonská 1, 835 10 
Bratislava

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,
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Nábytok MsP 9480,00 EUR s DPH do 31.8.2015

ALEX kovový a školský 
nábytok s.r.o ,                           

Hadovská 870, 945 01 
Komárno

Sanácia parkiet 6000,00 EUR s DPH do 31.8.2015
Ján Hudák SENEL, Školská 

449/3, 059 35 Batizovce

Vybudovanie priechodu pre chodcov 
Lamač 

25 306,76 EUR s DPH do 31.8.2015
APEK SK s. r. o.,

Plynárenská 2/A, 821 09 
Bratislava

Detský pobyt, pedagogický a 
zdravotnícky dozor KC REPULS

966,00  EUR s DPH do 1.8. 2015
CK Cevarm, Smrečianska 

15,
811 05 Bratislava 

Systém na evidenciu a inventarizáciu 
majetku prostredníctvom čiarového 
kódu

 9588,00 EUR s DPH 12 mesiacov
Next Form, spol. s r.o., 
Pluhová 934/51, 831 

03 Bratislava

Železiarsky tovar KC REPULS 999,60 EUR s DPH do 31.8.2015
KriMus spol. s r.o., Žitavská 

5, 821 07 Bratislava,

Notebooky ASUS Zenbook  8GB  3180,00 EUR s DPH do 31.8.2015
SERVISUJEM, s. r. o., 
Pluhová 934/51,  831 

03 Bratislava

Kľúčová služba 5 040,00 EUR s DPH 24 mesiacov
KriMus spol. s r.o., Žitavská 

5, 821 07 Bratislava

Tlačové a editačné služby 333,99 EUR s DPH do 31.8.2015
Willmark, s.r.o., Hrachová 

18, 821 05 Bratislava

Predmet obstarávania
Predpokladaná hodnota 

zákazky
Dĺžka trvania zmluvy

Zabezpečenie podporného programu 
Smart point Bratislava 2015

31.871,25 EUR. do konca roka 2015

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,
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Predmet obstarávania
Predpokladaná hodnota 

zákazky
Dĺžka trvania zmluvy

Dodávateľ                                            

(ak bolo verejné obstarávanie 
ukončené podpuisu zmluvy s 

dodávateľom)

Uvedenie dôvodu 

vyhlásenia 

verejného 

obstarávania 

mimo plánu 

verejného 

obstarávateľa

Zapožičanie výpočtovej techniky – 
Wi-Fi Access point(AP) a kontrolér 
vrátane inštalácie a konfigurácie, 
pripojenie na internet 
prostredníctvom routera

3100
budú vystavované samostatné objednávky  
OIT na každé zastupiteľstvo, objednávok 

bude 14ks

iXperta s.r.o., Průmyslová 
1306/7, 102 00 Praha 10, 

Pobočka BratislavaLamačská 

cesta 3,841 04 Bratislava

MAGS OIT 
45837/2015

1.7     plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne tieto údaje: predmet 

dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú dĺžku trvania zmluvy,

Plán VO zverejnený v požadovanom rozsahu na: http://www.bratislava.sk/profil-verejneho-obstaravatela/d-
11036316/p1=11055689

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,
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Číslo zmluvy 
Označenie dodávateľa 

tovaru alebo služby
Predmet dodávky

Cena 

predmetu 

dodávky

Dátum 

uzatvorenia 

zmluvy

Z201519453_Z

PERFORMANCE, s.r.o., 

IČO: 36671134, 

Sídlo:Rybničná 40, 831 06 

Bratislava,

Výpočtová technika s príslušenstvom B 61758,00 11.8.2015

Z201519455_Z

SOFTLINE SERVICES, a. 

s. , IČO: 35826304, 

Sídlo:Jozefa Hagaru 9, 

83151 Bratislava

Výpočtová technika s príslušenstvom AA 7 390,00 11.8.2015

Z201520055_Z

Quatro Finance s.r.o., IČO: 

35745631, Sídlo: 

Hrobáková 1, 85102 

Bratislava

Zabezpečenie reklamných a propagačných 

služieb pre podporu podnikania 3
22 464,00 14.8.2015

Z201521134_Z

ERUDIO, s.r.o., IČO: 

36330345, Sídlo: Nábrežie 

Sv. Cyrila 40/15, 97101 

Prievidza

Zabezpečenie Re-awarding spoločností 21 360,00 24.8.2015

Z201521304_Z

Branislav Paluch, IČO: 

44961472, Sídlo: 

Ochodnica 21, 023 35 

Ochodnica

Výroba, dovoz a montáž drevených trhových 

predajných stánkov
208 000,00 25.8.2015

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, cenu predmetu dodávky, dátum uzatvorenia 

zmluvy,

Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015 od 1.8. - 30.8.2015



1.4

Predmet obstarávania Hodnota zákazky Dĺžka trvania zmluvy Dodávateľ

Výpočtová technika s 

príslušenstvom B
61758,00 do 28.8.2015

PERFORMANCE, s.r.o., IČO: 36671134, 

Sídlo:Rybničná 40, 831 06 Bratislava,

Výpočtová technika s 

príslušenstvom AA
7 390,00 do 28.8.2015

SOFTLINE SERVICES, a. s. , IČO: 

35826304, Sídlo:Jozefa Hagaru 9, 83151 

Bratislava

Zabezpečenie reklamných a 

propagačných služieb pre podporu 

podnikania 3

22 464,00 do 31.12.2015
Quatro Finance s.r.o., IČO: 35745631, Sídlo: 

Hrobáková 1, 85102 Bratislava

Zabezpečenie Re-awarding 

spoločností
21 360,00 do 31.12.2015

ERUDIO, s.r.o., IČO: 36330345, Sídlo: 

Nábrežie Sv. Cyrila 40/15, 97101 Prievidza

Výroba, dovoz a montáž drevených 

trhových predajných stánkov
208 000,00 do 18.11.2015

Branislav Paluch, IČO: 44961472, Sídlo: 

Ochodnica 21, 023 35 Ochodnica

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,
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1.5

Predmet obstarávania
Predpokladaná hodnota 

zákazky
Dĺžka trvania zmluvy

Zabezpečenie podporného programu Smart point 31.871,25 EUR. do konca roka 2015
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území 

hlavného mesta SR Bratislavy
971.162,5 EUR 3roky

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie podľa § 39 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) a vypracovanie dokumentácie pre realizáciu 

stavby revitalizácie existujúcej zelene a sprístupnenia 

priestoru verejnosti na krátkodobú rekreáciu na 

Svoradovej ul., Bratislava I.,  parc. č. 691/3, 691/8, k.ú. 

Staré Mesto.

13.800,00 EUR 45 kalendárnych dní

Vypracovanie projektovej dokumentácie vo forme 

realizačného jednostupňového projektu výsadby 

stromov na Hlavnom námestí v Bratislave, parc. č. 

21399, 21400, 21401, k. ú.: Staré Mesto a obnovy 

stromovej vegetácie na Františkánskom námestí v 

Bratislave, parc. č. 21396, 21397, 21398, k.ú. Staré 

Mesto.

3.944.44 EUR 45 kalendárnych dní

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,
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1.6

Predmet obstarávania

Predpokladaná 

hodnota 

zákazky

Dĺžka trvania 

zmluvy

Dodávateľ                                            

(ak bolo verejné obstarávanie 

ukončené podpuisu zmluvy s 

dodávateľom)

Uvedenie dôvodu vyhlásenia 

verejného obstarávania mimo 

plánu verejného obstarávateľa

Výroba, dovoz a montáž drevených 

trhových predajných stánkov
248 388,00 do 18.11.2015

Branislav Paluch, IČO: 

44961472, Sídlo: Ochodnica 

21, 023 35 Ochodnica

úloha z PPP

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,
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1.7

1.7     plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne 

tieto údaje: predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú 

dĺžku trvania zmluvy,

Plán VO zverejnený v požadovanom rozsahu na: http://www.bratislava.sk/profil-verejneho-

obstaravatela/d-11036316/p1=11055689
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Číslo zmluvy 
Označenie dodávateľa 

tovaru alebo služby
Predmet dodávky

Cena 

predmetu 

dodávky

Dátum 

uzatvorenia 

zmluvy

MAGTS 1500156
Nezisková organizácia 

IREAS Slovensko

Správa o hodnotení zmeny strategického 

dokumentu „Územný plán hlavného mesta SR 

Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a 

doplnkov – Zmeny a doplnky 04“

8.980,- EUR 

bez DPH
21.9.2015

MAGTS 1500126 Euroakustik s.r.o.
„Akčný plán ochrany pred hlukom bratislavskej 

aglomerácie“

8.100,- EUR 

bez DPH
8.9.2015

201523834_Z
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o

.
Dodávka odpadkových košov 

3.665,83,- EUR 

bez DPH
16.9.2015

201523835_Z Wallet, s. r. o. Dodávka odpadkových košov s popolníkom
38.425,- EUR 

bez DPH
16.9.2015

201524014_Z
Martin Krajčovič -

 M & J Trade

Dodávka a osadenie odpadkových košov s 

objemom 110 litrov

12 997,50 ,- 

EUR bez DPH
17.9.2015

201524731_Z ELFI, s. r. o. 
Preklad odborného textu do maďarského 

jazyka

2.862,- EUR 

bez DPH
23.9.2015

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, cenu 

predmetu dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy,

Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015



1.4

Predmet obstarávania Hodnota zákazky Dĺžka trvania zmluvy Dodávateľ

Dodávka odpadkových košov 
3.665,83,- EUR 

bez DPH
3 mesiace eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.

Dodávka odpadkových košov s 

popolníkom

38.425,- EUR bez 

DPH
3 mesiace Wallet, s. r. o.

Dodávka a osadenie odpadkových 

košov s objemom 110 litrov

12 997,50 ,- EUR 

bez DPH
3 mesiace Martin Krajčovič - M & J Trade

Preklad odborného textu do 

maďarského jazyka

2.862,- EUR bez 

DPH
3 mesiace ELFI, s. r. o. 

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,
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1.5

Predmet obstarávania
Predpokladaná hodnota 

zákazky
Dĺžka trvania zmluvy

Vysielanie informačno-propagačných oznamov, 

propagácia podujatí mesta Bratislava v rádiu 
18 000,- EUR bez DPH 12 mes

Hlavné prehliadky, mimoriadne prehliadky a návrhy 

sanačných opatrení na vybraných inžinierskych 

objektoch v správe hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy

12 500,-  EUR bez DPH 48 mes

Poskytovanie komplexných cestovných služieb – 

letenky a ubytovanie
25 000,- EUR bez DPH 12 mes

Zabezpečenie podporného programu Smart point 

Bratislava 2015
31 871,25,-  EUR bez DPH do konca roka 2015

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území 

hlavného mesta SR Bratislavy
971 162,50,- EUR bez DPH 3roky

Projekt realizácie výstavby náhradných nájomných 

bytov na ulici Pri Kríži v Bratislave, mestskej časti 

Dúbravka.

3 953 531,98,- EUR bez DPH 360 dní

Zapracovanie zmien a doplnení do realizovanej 

projektovej dokumentácie   pre územné rozhodnutie o 

umiestnení stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový 

úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 2. časť: 

Bosákova ulica Janíkov dvor".

426 917,00 EUR bez DPH 24 mes

Výsadba stromoradia a krov v strednom páse 

križovatky   ul. Dolnozemská – ul. Kutlíková v Bratislave 

. 

14 568,66,- EUR bez DPH do 31.10.2015

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,
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1.6

Predmet obstarávania

Predpokladaná 

hodnota 

zákazky

Dĺžka trvania 

zmluvy

Dodávateľ                                            

(ak bolo verejné obstarávanie 

ukončené podpuisu zmluvy s 

dodávateľom)

Uvedenie dôvodu vyhlásenia 

verejného obstarávania mimo 

plánu verejného obstarávateľa

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,
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1.7

1.7     plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne 

tieto údaje: predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú 

dĺžku trvania zmluvy,

Plán VO zverejnený v požadovanom rozsahu na: http://www.bratislava.sk/profil-verejneho-

obstaravatela/d-11036316/p1=11055689
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Číslo zmluvy 
Označenie dodávateľa 

tovaru alebo služby
Predmet dodávky

Cena 

predmetu 

dodávky

Dátum 

uzatvorenia 

zmluvy

MAG0P00FM5U5 EUROSENSE s.r.o.
Počítačová identifikácia reklamných zariadení 

na území Bratislavy

9200,- EUR bez 

DPH
15.10.2015

MAGTS1500178
Ing.Alexander Tesár, 

PhD.,DrSc.

Hlavné prehliadky, mimoriadne prehliadky a 

návrhy sanačných opatrení na vybraných 

inžinierskych objektoch v správe hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy

12 500,-  EUR 

bez DPH
20.10.2015

MAGTS1500175

RubixLab,s.r.o.,Jégého 

2,Bratislava 821 08

Zabezpečenie podporného programu Smart 

point Bratislava 2015

27.600,- EUR 

bez DPH
20.10.2015

MAGTS 1500124

Osvetlenie, s.r.o.,Pod 

násypom 19, 841 03 

Bratislava

Odstránenie škôd po havárii a 

uvedenie,zariadení do prevádzky,kolektor 

Vajanského

nábrežie

37 589,09EUR 20.10.2015

MAGTS 1500125

EUROVIA SK, 

a.s.,Osloboditeľov 66, 

Košice 040 17

Odstránenie škôd po havárii a 

uvedenie,zariadení do prevádzky,kolektor 

Vajanského

nábrežie

34 118,82 EUR 20.10.2015

rámcová dohoda 

č.2014124202

Tucan, cestovná 

kancelária, s.r.o.

Poskytovanie komplexných cestovných služieb 

– letenky a ubytovanie

25 000,- EUR 

bez DPH
7.10.2015

Zmluva o dielo 

MAGTS1500190

REMING CONSULT a.s., 

Trnavská cesta 27, 

Bratislava

Zapracovanie zmien a doplnení do realizovanej 

projektovej dokumentácie   pre územné 

rozhodnutie o umiestnení stavby "Nosný 

systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - 

Šafárikovo námestie, 2. časť: Bosákova ulica 

Janíkov dvor".

790.880,- EUR 

bez DPH
27.10.2015

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, cenu 

predmetu dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy,

Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015



Zmluva o dielo 

MAGTS1500172

Martin Mikulaj - 

CARNIHERBA, Slávičie 

údolie 10, Bratislava

Výsadba stromoradia a krov v strednom páse 

križovatky   ul. Dolnozemská – ul. Kutlíková v 

Bratislave . 

9.864,50,- EUR 

bez DPH
12.10.2015

Zmluva o dielo 

MAGTS1500189

EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 

Bratislava

Zhotovenie dokumentácie - zámeru EIA podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov pre stavbu: "Nosný systém 

MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - 

Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť 

Bosákova ulica - Janíkov dvor"

18.700,- EUR 

bez DPH
27.10.2015

Z201528583_Z
AKS group s.r.o. , Hollého 3

83/65, Žilina
Prenájom mobilných toaliet a príslušenstva 

2.800,- EUR 

bez DPH
15.10.2015

Z201528605_Z

PhDr. Gabriela Spišáková -

 Majster Papier, 

Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 

Bratislava

Hygienické potreby
26.666,67,- 

EUR bez DPH
15.10.2015

Z201530354_Z
Branislav Paluch, Ochodnic

a 21

Montáž a demontáž drevených stánkov, 

vrátane prekrytia fontány na námestí a 

súvisiace manipulačné a prepravné služby.

36.666,67 EUR 

bez DPH
20.10.2015

Z201530692_Z

Pavol Krasňanský SMALT 

K.A.M. - Smaltovňa, 

 Pod Kalváriou 2, Skalica

Výroba smaltovaných bombirovaných uličných 

tabúľ na označenie už pomenovaných ulíc

6.520,- EUR 

bez DPH
22.10.2015



1.4

Predmet obstarávania Hodnota zákazky Dĺžka trvania zmluvy Dodávateľ

Počítačová identifikácia reklamných 

zariadení na území Bratislavy

9200,- EUR bez 

DPH
31.12.2015 EUROSENSE s.r.o.

Hlavné prehliadky, mimoriadne 

prehliadky a návrhy sanačných 

opatrení na vybraných inžinierskych 

objektoch v správe hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy

12 500,-  EUR bez 

DPH
48 mesiacov Ing.Alexander Tesár, PhD.,DrSc.

Zabezpečenie podporného 

programu Smart point Bratislava 

2015

27.600,- EUR bez 

DPH

31.12.2015 RubixLab,s.r.o.,Jégého 2,Bratislava 821 08

Odstránenie škôd po havárii a 

uvedenie,zariadení do 

prevádzky,kolektor Vajanského

nábrežie

37 589,09EUR 31.12.2015
Osvetlenie, s.r.o.,Pod násypom 19, 841 03 

Bratislava

Odstránenie škôd po havárii a 

uvedenie,zariadení do 

prevádzky,kolektor Vajanského

nábrežie

34 118,82 EUR 31.12.2015
EUROVIA SK, a.s.,Osloboditeľov 66, Košice 

040 17

Poskytovanie komplexných 

cestovných služieb – letenky a 

ubytovanie

25 000,- EUR bez 

DPH
12 mesiacov Tucan, cestovná kancelária, s.r.o.

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,
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1.4

Zapracovanie zmien a doplnení do 

realizovanej projektovej 

dokumentácie   pre územné 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

"Nosný systém MHD, prevádzkový 

úsek Janíkov dvor - Šafárikovo 

námestie, 2. časť: Bosákova ulica 

Janíkov dvor".

790.880,- EUR 

bez DPH
31.5.2017

REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 

27, Bratislava

Výsadba stromoradia a krov v 

strednom páse križovatky   ul. 

Dolnozemská – ul. Kutlíková v 

Bratislave . 

9.864,50,- EUR 

bez DPH
31.10.2015

Martin Mikulaj - CARNIHERBA, Slávičie 

údolie 10, Bratislava

Zhotovenie dokumentácie - zámeru 

EIA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov pre stavbu: 

"Nosný systém MHD, prevádzkový 

úsek Janíkov dvor - Šafárikovo 

námestie v Bratislave, 2. časť 

Bosákova ulica - Janíkov dvor"

18.700,- EUR bez 

DPH
29.2.2016 EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, Bratislava

Prenájom mobilných toaliet a 

príslušenstva 

2.800,- EUR bez 

DPH
1.1.2016 AKS group s.r.o. , Hollého 383/65, Žilina

Hygienické potreby
26.666,67,- EUR 

bez DPH
27.10.2018

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, 

Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava

Montáž a demontáž drevených 

stánkov, vrátane prekrytia fontány 

na námestí a súvisiace 

manipulačné a prepravné služby.

36.666,67 EUR 

bez DPH
8.1.2016 Branislav Paluch, Ochodnica 21

Výroba smaltovaných 

bombirovaných uličných tabúľ na 

označenie už pomenovaných ulíc

6.520,- EUR bez 

DPH
31.12.2017

Pavol Krasňanský SMALT K.A.M. -

 Smaltovňa,  Pod Kalváriou 2, Skalica
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1.5

Predmet obstarávania
Predpokladaná hodnota 

zákazky
Dĺžka trvania zmluvy

Vysielanie informačno-propagačných oznamov, 

propagácia podujatí mesta Bratislava v rádiu 
18 000,- EUR bez DPH 12 mes

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území 

hlavného mesta SR Bratislavy
971 162,50,- EUR bez DPH 3roky

Projekt realizácie výstavby náhradných nájomných 

bytov na ulici Pri Kríži v Bratislave, mestskej časti 

Dúbravka.

3 953 531,98,- EUR bez DPH 360 dní

KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE VÝSTAVBY 

NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV NA ULICI 

VRÁTKACH V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA -

DÚBRAVKA

8 524 000, 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,
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1.6

Predmet obstarávania

Predpokladaná 

hodnota 

zákazky

Dĺžka trvania 

zmluvy

Dodávateľ                                            

(ak bolo verejné obstarávanie 

ukončené podpuisu zmluvy s 

dodávateľom)

Uvedenie dôvodu vyhlásenia 

verejného obstarávania mimo 

plánu verejného obstarávateľa

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,
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1.7

1.7     plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne 

tieto údaje: predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú 

dĺžku trvania zmluvy,

Plán VO zverejnený v požadovanom rozsahu na: http://www.bratislava.sk/profil-verejneho-

obstaravatela/d-11036316/p1=11055689
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Číslo zmluvy 
Označenie dodávateľa 

tovaru alebo služby
Predmet dodávky

Cena 

predmetu 

dodávky

Dátum 

uzatvorenia 

zmluvy

Z201533436_Z
Branislav Paluch, Ochodnic

a 21

Výroba, dodanie, montáž a demontáž 20 ks 

jedálenských pultov s prestrešením okolo 

fontány.

36 500,00 5.11.2015

Z201533438_Z

GPP INDUSTRIE BAU, s. r.

 o., 

Kragujevská 398 , 01001 Žil

ina

Dodávka, osadenie a odstránenie drevených 

stĺpikov – smerových kolov
12 600,00 5.11.2015

Z201533440_Z

Jozef Kvaššay, 

SNP 1446/44, 01701 Považ

ská Bystrica

Zapožičanie, montáž, demontáž a rozmiestenie 

snehových zábran
42 597,60 5.11.2015

Z201533441_Z

Peter Šesták - KANPEX, 

Vajnorská 108, 83104 Brati

slava

Kancelárske potreby 11 820,00 5.11.2015

Z201533442_Z

MR SERVIS spol.s r.o.

Mäsiarska 30, 04001 Košic

e

Deratizácia - dezinsekcia v ubytovni 3 000,00 5.11.2015

Z201538455_Z

PLUSIM spol. s r.o.

Staré Grunty  36, 841 04 Br

atislava

Dopravné služby nákladným vozidlom a 

vozidlom s nízko podlažným prívesom.
48 480,00 30.11.2015

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, cenu 

predmetu dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy,

Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015



1.4

Predmet obstarávania Hodnota zákazky Dĺžka trvania zmluvy Dodávateľ

Výroba, dodanie, montáž a 

demontáž 20 ks jedálenských pultov 

s prestrešením okolo fontány.

36 500,00 31.12.2015 Branislav Paluch, Ochodnica 21

Dodávka, osadenie a odstránenie 

drevených stĺpikov – smerových 

kolov

12 600,00 1.5.2016
GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., 

Kragujevská 398 , 01001 Žilina

Zapožičanie, montáž, demontáž a 

rozmiestenie snehových zábran
42 597,60 1.5.2016

Jozef Kvaššay, 

SNP 1446/44, 01701 Považská Bystrica

Kancelárske potreby 11 820,00 31.12.2015
Peter Šesták - KANPEX, 

Vajnorská 108, 83104 Bratislava

Deratizácia - dezinsekcia v ubytovni 3 000,00 31.12.2015
MR SERVIS spol.s r.o.

Mäsiarska 30, 04001 Košice

Dopravné služby nákladným 

vozidlom a vozidlom s nízko 

podlažným prívesom.

48 480,00 31.12.2018
PLUSIM spol. s r.o.

Staré Grunty  36, 841 04 Bratislava

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,
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1.5

Predmet obstarávania
Predpokladaná hodnota 

zákazky
Dĺžka trvania zmluvy

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území 

hlavného mesta SR Bratislavy
971 162,50,- EUR bez DPH 3roky

Projekt realizácie výstavby náhradných nájomných 

bytov na ulici Pri Kríži v Bratislave, mestskej časti 

Dúbravka.

3 953 531,98,- EUR bez DPH 360 dní

KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE VÝSTAVBY 

NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV NA ULICI 

VRÁTKACH V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA -

DÚBRAVKA

8 524 000, 00 EUR bez DPH 48 mes

Prevádzka kotolní magistrátu do 20.000,00 € bez DPH 12 mes

Aktualizácia Koncepcie rozvoja Hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej 

energetiky

20 079,60 - EUR bez DPH do 31.8.2016

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,
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1.6

Predmet obstarávania

Predpokladaná 

hodnota 

zákazky

Dĺžka trvania 

zmluvy

Dodávateľ                                            

(ak bolo verejné obstarávanie 

ukončené podpuisu zmluvy s 

dodávateľom)

Uvedenie dôvodu vyhlásenia 

verejného obstarávania mimo 

plánu verejného obstarávateľa

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,

Strana 1



1.7

1.7     plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne 

tieto údaje: predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú 

dĺžku trvania zmluvy,

Plán VO zverejnený v požadovanom rozsahu na: http://www.bratislava.sk/profil-verejneho-

obstaravatela/d-11036316/p1=11055689
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Číslo zmluvy 
Označenie dodávateľa 

tovaru alebo služby
Predmet dodávky

Cena 

predmetu 

dodávky

Dátum 

uzatvorenia 

zmluvy

Z201538450_Z

PERFORMANCE, s.r.o.

Rybničná 40, 831 06 Bratisl

ava

Nákup výpočtovej techniky 40 900,00 1.12.2015

Z201539875_Z

ELFI, s. r. o.

M. R. Štefánika 128/14 , 97

101 Prievidza

Preklad k projektu Územný generel dopravy 4 310,80 8.12.2015

Z201539918_Z

TooNet, s.r.o.

Seberiniho 1, 82103 Bratisl

ava

Nákup informačno komunikačnej technológie 246 000,00 9.12.2015

Z201540752_Z

ArcGEO Information Syste

ms spol. s r.o.

Blagoevova 9, 85104 Bratis

lava

Modernizácia programov ArcGIS pre územné 

plánovanie.
28 951,20 14.12.2015

Z201540755_Z

PERFORMANCE, s.r.o.

Rybničná 40, 831 06 Bratisl

ava

Nákup informačných technológii. 18 036,00 15.12.2015

Z201541084_Z

EUROSENSE s.r.o.

Kutuzovova 13, 83103 Brat

islava

Priestorové údaje 3 D modelu územia mesta 126 600,00 16.12.2015

Z201541085_Z

C G S spol. s r.o.

Sasinkova 14, 811 08 Brati

slava

Modernizácia grafického systému KOKEŠ pre 

správu nehnuteľného majetku.
3 000,00 16.12.2015

Z201541235_Z
MOREZ GROUP a.s., Nov

ozámocká 89, 94905 Nitra
Dodávka a montáž kamerového systému. 20 000,00 17.12.2015

Z201541240_Z

ŠTOR CAD Computers s.r.

o., Čajakova 19, 81105 Bra

tislava

Nákup výpočtovej techniky – notebooky 15 660,00 17.12.2015

Z201541241_Z

ŠTOR CAD Computers s.r.

o., Čajakova 19, 81105 Bra

tislava

Nákup programu AutoCAD pre analýzy 

návrhov investorov.
3 600,00 17.12.2015

Z201541243_Z

Agentúra PREKLADY A TL

MOČENIE, s.r.o.,  Južná Tr

ieda 48, 04001 Košice

Preklad zmluvy z anglického jazyka do 

slovenského jazyka.
2 734,00 17.12.2015

Z201528566_Z

MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.

, Kamenné pole 4554/6, 03

101 Liptovský Mikuláš,

Obstaranie technického zariadenia Komunálny 

vysávač, alebo ekvivalent tohto zariadenia za 

dodržania všetkých požadovaných 

parametrov, pre zabezpečenie čistiacich prác 

verejných priestranstiev.

3 205,20 3.12.2015

Lomtec.com, a.s., Líščie 

údolie 5, 841 04 Bratislava

Nástroj pre plánovanie a reporting pre interné 

procesy HMSR 
23 640,00 18.12.2015

MAGTS1500209

INGOTTO, spol. s r.o., 

Podunajská 25, 821 06 

Bratislava

Antigrafitový systém 17 688,00 4.12.2015

Lomtec.com, a.s., Líščie 

údolie 5, 841 04 Bratislava

Komplexná správa a evidencia verejných 

obstarávaní
23 520,00 18.12.2015

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, cenu 

predmetu dodávky, dátum uzatvorenia zmluvy,

Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015



1.4

Predmet obstarávania
Hodnota 

zákazky

Dĺžka trvania 

zmluvy
Dodávateľ

Nákup výpočtovej techniky 40 900,00 31.12.2015
PERFORMANCE, s.r.o.

Rybničná 40, 831 06 Bratislava

Preklad k projektu Územný generel 

dopravy
4 310,80 31.12.2015

ELFI, s. r. o.

M. R. Štefánika 128/14 , 97101 Prievidza

Nákup informačno komunikačnej 

technológie
246 000,00 31.12.2015

TooNet, s.r.o.

Seberiniho 1, 82103 Bratislava

Modernizácia programov ArcGIS 

pre územné plánovanie.
28 951,20 31.12.2015

ArcGEO Information Systems spol. s r.o.

Blagoevova 9, 85104 Bratislava

Nákup informačných technológii. 18 036,00 31.12.2015
PERFORMANCE, s.r.o.

Rybničná 40, 831 06 Bratislava

Priestorové údaje 3 D modelu 

územia mesta
126 600,00 31.12.2015

EUROSENSE s.r.o.

Kutuzovova 13, 83103 Bratislava

Modernizácia grafického systému 

KOKEŠ pre správu nehnuteľného 

majetku.

3 000,00 31.12.2015
C G S spol. s r.o.

Sasinkova 14, 811 08 Bratislava

Dodávka a montáž kamerového 

systému.
20 000,00 31.12.2015

MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, 94

905 Nitra

Nákup výpočtovej techniky – 

notebooky
15 660,00 31.12.2015

ŠTOR CAD Computers s.r.o., Čajakova 19, 

81105 Bratislava

Nákup programu AutoCAD pre 

analýzy návrhov investorov.
3 600,00 31.12.2015

ŠTOR CAD Computers s.r.o., Čajakova 19, 

81105 Bratislava

Preklad zmluvy z anglického jazyka 

do slovenského jazyka.
2 734,00 31.12.2015

Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o.

,  Južná Trieda 48, 04001 Košice

Nástroj pre plánovanie a reporting 

pre interné procesy HMSR 
23 640,00 31.12.2016

Lomtec.com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 

Bratislava

Antigrafitový systém 17 688,00 31.12.2015
INGOTTO, spol. s r.o., Podunajská 25, 821 

06 Bratislava

Komplexná správa a evidencia 

verejných obstarávaní
23 520,00 31.12.2016

Lomtec.com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 

Bratislava

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,
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1.5

Predmet obstarávania
Predpokladaná hodnota 

zákazky
Dĺžka trvania zmluvy

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území 

hlavného mesta SR Bratislavy
971 162,50,- EUR bez DPH 3roky

Projekt realizácie výstavby náhradných nájomných 

bytov na ulici Pri Kríži v Bratislave, mestskej časti 

Dúbravka.

3 953 531,98,- EUR bez DPH 360 dní

KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE VÝSTAVBY 

NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV NA ULICI 

VRÁTKACH V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA -

DÚBRAVKA

8 524 000, 00 EUR bez DPH 48 mes

Prevádzka kotolní magistrátu do 20.000,00 EUR  bez DPH 12 mes

Aktualizácia Koncepcie rozvoja Hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej 

energetiky

20 079,60 - EUR bez DPH do 31.8.2016

Kancelárske potreby 2015 - 2019 394 694,00,-  EUR bez DPH 31.12.2019

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,
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1.6

Predmet obstarávania

Predpokladaná 

hodnota 

zákazky

Dĺžka trvania 

zmluvy

Dodávateľ                                            

(ak bolo verejné obstarávanie 

ukončené podpuisu zmluvy s 

dodávateľom)

Uvedenie dôvodu vyhlásenia 

verejného obstarávania mimo 

plánu verejného obstarávateľa

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,
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1.7

1.7     plán verejného obstarávania tovarov a služieb obsahujúci minimálne 

tieto údaje: predmet dodávky, predpokladanú hodnotu zákazky, predpokladanú 

dĺžku trvania zmluvy,

Plán VO zverejnený v požadovanom rozsahu na: http://www.bratislava.sk/profil-verejneho-

obstaravatela/d-11036316/p1=11055689
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