
Plnenie uznesenia č. 135/2015 zo dňa 28.05.2015

Cena predmetu 
dodávky bez DPH

1 791,66 EUR

150 000,00 EUR

4 658,00 EUR

90 000,00 EUR

90 000,00 EUR

1 122 358,88 EUR

MAGTS1900017
Taylor Wessing e/n/w/c advokáti s. 

r. o.,

Právne služby v súvislosti s obchodnou 
spoločnosťou Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s. a Dopravný podnik 
Bratislava, a.s.

28.02.2019

MAGTS1900018 White & Case, s. r. o.
Právne služby v súvislosti s obchodnou 

spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
a METRO Bratislava, a.s.

4.3.2019

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 

Z20197390_Z Obnovstav, s.r.o. Výroba a montáž žalúzií 11.3.2019

Z20199937_Z SOFTIP , a. s.
Obstaranie predĺženia licencií platformy 
Microsoft Office 365 Enterprise plán E3

28.3.2019

Z201910058_Z SEHOS PLUS s.r.o. Upratovacie služby pre bytové domy

MAGTS1800142 OSVETLENIE, s.r.o.
Údržba, sevis a nepretržitá prevádzka 

kolektorov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy

12.3.2019

29.3.2019



14 990,00 EUR

54 157,00 EUR

32 264 141,72 EUR

Predmet obstarávania Hodnota zákazky 
bez DPH

MAGSP1900002 Skupina dodávateľov: 
Pittel+Brausewetter s.r.o., 

STRABAG s.r.o., MBM-GROUP, 
a.s., HOCHTIEF SK s.r.o. 

Bežná údržba pozemných komunikácií a 
oprava výtlkov

na území Hlavného mesta SR Bratislavy

4.3.2019

MAGTS1900020 JUDr. Anna Polonyová, advokátka
Mandátna zmluva o poskytovaní 

poradenských služieb v oblasti stavebníctva a 
cestného správneho orgánu 

14.3.2019

MAGTS1900023 LEXMAN EU s.r.o.,
Rámcová zmluva o poskytovaní 

prekladateľských a tlmočníckych služieb
28.3.2019

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,

Výroba a montáž žalúzií 1 791,66 EUR 10.4.2019 Obnovstav, s.r.o.

Obstaranie predĺženia licencií platformy 
Microsoft Office 365 Enterprise plán E3

150 000,00 EUR 10.4.2019 SOFTIP , a. s.

Upratovacie služby pre bytové domy 4 658,00 EUR 31.8.2019 SEHOS PLUS s.r.o.



Právne služby v súvislosti s obchodnou 
spoločnosťou Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s. a Dopravný podnik 
Bratislava, a.s.

90 000,00 EUR 1 rok TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.,

Právne služby v súvislosti s obchodnou 
spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, 

a.s. a METRO Bratislava, a.s.
90 000,00 EUR 1 rok White & Case, s. r. o.

Údržba, sevis a nepretržitá prevádzka 
kolektorov na území hlavného mesta SR 

Bratislavy
1 122 358,88 EUR 4 roky OSVETLENIE, s.r.o.

Mandátna zmluva o poskytovaní 
poradenských služieb v oblasti stavebníctva 

a cestného správneho orgánu 
14 990,00 EUR 31.12.2019 JUDr. Anna Polonyová, advokátka

Bežná údržba pozemných komunikácií a 
oprava výtlkov

na území Hlavného mesta SR Bratislavy
32 264 141,72 EUR 4 roky

Skupina dodávateľov: Pittel+Brausewetter s.r.o., 
STRABAG s.r.o., MBM-GROUP, a.s., HOCHTIEF 

SK s.r.o. 

Rámcová zmluva o poskytovaní 
prekladateľských a tlmočníckych služieb

54 157,00 EUR 31.12.2020 LEXMAN EU s.r.o.,



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

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 12 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,


