
Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015

Cena predmetu 
dodávky bez DPH

2199,98

2 081,67

35789,47

16000,00

66500,00

Z201912102
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, 

spol. s.r.o.
Výroba a dodanie vizitiek na obdobie 48 

mesiacov 15.4.2019

MAGTS1900022 Bittner print, s. r. o.

Zmluva kde účelom je vydanie polygrafickej 
tlače reklamných, prezentačných materiálov a 

vizuálov na reklamné nosiče HMBA 5.4.2019

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 

Z201912266 Ticket Service, s.r.o. Stravné poukážky 12.4.2019

MAGTS1900034 APUEN AKADÉMIA s.r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 18.04.2019

MAGTS1900036 Deloitte Audit s.r.o.

Predmetom zmluvy je záväzok audítora 
zabezpečiť a poskytnúť pre objednávateľa 

audítorské služby za rok 2018 30.4.2019



Zmluva kde účelom je vydanie polygrafickej 
tlače reklamných, prezentačných materiálov 

a vizuálov na reklamné nosiče HMBA
35789,47 12 mes. Bittner print, s. r. o.

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 16000,00 do vyčerpania APUEN AKADÉMIA s.r.o.

Predmetom zmluvy je záväzok audítora 
zabezpečiť a poskytnúť pre objednávateľa 

audítorské služby za rok 2018
66500,00 30.4.2020 Deloitte Audit 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,

Stravné poukážky 2199,98 26.4.2019 Ticket Service, s.r.o. 

Výroba a dodanie vizitiek na obdobie 48 
mesiacov

2 081,67 17.4.2023 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s.r.o.

Predmet obstarávania Hodnota zákazky 
bez DPH



12 mes.

Predpokladaná hodnota zákazky Dĺžka trvania 
zmluvy

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

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



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


