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I. INFORMÁCIA 

 

Predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako 

informačný materiál informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných 

hlavným mestom SR Bratislavou. 

 

II. INFORMÁCIA 

 

Predkladať na zasadnutia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako 

informačný materiál Informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných 

rozpočtovými a  príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

 

Údaje použité v informácii II. boli spracované z podkladov poskytnutých oddeleniu verejného 

obstarávania rozpočtovými a príspevkovými organizáciami na základe výzvy zaslanej mailom 

dňa 

15. 12. 2016  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia obsahuje: 



I. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných v roku 2016 hlavným 

mestom SR Bratislavou 

 

 

1.1. Nadlimitné zákazky podľa  zákona o verejnom obstarávaní 

P.č. 1.1.1 Kancelárske.potreby.2015-2019  

P.č. 1.1.2 Znalecké služby  

P.č. 1.1.3 Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy  

P.č. 1.1.4 Odstránenie havárie technologickej časti výmenníkovej stanice ZUŠ Eugena  

Suchoňa na Batkovej ulici č.2 v Bratislave 

P.č. 1.1.5 Dodávka elektrickej energie  

P.č. 1.1.6 Nákup výpočtovej techniky  

P.č. 1.1.7 Dodávka služby svietenia na stanovenej úrovni poskytovania služieb 

P.č. 1.1.8 Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia 

P.č. 1.1.9 ESBS 

P.č. 1.1.10 Telekomunikačné služby 

P.č. 1.1.11 Dodávka elektrickej energie 

 

 

1.2. Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní 

P.č. 1.2.1 Revitalizácia existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti pre 

krátkodobú rekreáciu 

P.č.1.2.2 Upgrade, dodávka a zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému riadenia 

dopravy VSR Scala 

P.č.1.2.3 Vytvorenie webového sídla mesta  

P.č.1.2.4 Železiarsky tovar 

P.č.1.2.5 TooNet, s.r.o., 

P.č.1.2.6 Demontáž existujúcich a zároveň dodávka a montáž nových pohyblivých 

schodov (2 ks) v podchode      - 

P.č.1.2.7 Sanácia parkiet      

P.č.1.2.8 Zvýšenie intenzity osvetlenia   

P.č.1.2.9 Nákup výpočtovej techniky SORO   

P.č.1.2.10 Úsporné žiarivky do osvetľovacích telies 

P.č.1.2.11 Letenky Taiwan 

P.č.1.2.12 Zabezpečovanie rozvodov NN - zapájanie a odpájanie stánkov na elektrickú 

energiu 

P.č.1.2.13 Dodávka a pokládka kobercov 

P.č.1.2.14 Kolaboračná platforma zahrňujúca kancelársky balík MS Office 365 Enterprise 

E3 

P.č.1.2.15 Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok 1_2016 alebo ekvivalent  

P.č.1.2.16 Samozavlažovacie nádoby pre zeleň 

P.č.1.2.17 Reklamné predmety a nosiče 

P.č.1.2.18 Interiérové vybavenie reprezentačných priestorov 

P.č.1.2.19 Tlačové služby BTB, BKIS, DP 

P.č.1.2.20 Grafické práce - SKPRESS 

P.č.1.2.21 Nákup vozidiel 

P.č.1.2.22 Kúpa lavičiek 

P.č.1.2.23 Vodorovné dopravné značenie 

P.č.1.2.24 Umelecko remeselná obnova Primaciálného paláca 

P.č.1.2.25 Obnova drevenej dlažby Primaciálného paláca 



P.č.1.2.26 Kvetinová výzdoba v centrálnej časti Hlavného mesta SR Bratislavy a 

starostlivosť o ňu. 

P.č.1.2.27 Umelecko remeselná obnova sôch Primaciálného paláca 

P.č.1.2.28 Nákup výpočtovej techniky pre verejného obstarávateľa 

P.č.1.2.29 Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených 

technických zariadení plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní, regulačných  staníc 

plynu a rozvodov plynu 

P.č.1.2.30 Interiérové vybavenie - konferenčné stoličky 

P.č.1.2.31 Hydraulické výsuvné stĺpiky 

P.č.1.2.32 Nákup vozidiel pre mestskú políciu 

P.č.1.2.33 Prevádzka, údržba, oprava a obsluha pohyblivých schodov, čerpacích   staníc, 

obsluha schodiskových plošín pre imobilných občanov  v podchodoch a na komunikáciách v 

Bratislave  

P.č.1.2.34 Dodávka a osadenie odpadkových košov s popolníkom 

P.č.1.2.35 Údržba vianočných stánkov a výroba chýbajúcich dielov vianočných stánkov 

P.č.1.2.36 Vypracovanie realizačnej dokumentácie Projekty organizácie dopravy na 

miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest 

P.č.1.2.37 Preprava zájazdovými autobusmi  

P.č.1.2.38 Výroba, tlač samolepiek 

P.č.1.2.39 Nákup elektrospotrebičov 

P.č.1.2.40 Kúpa a pokládka kobercov 

P.č.1.2.41 Výmena okien Tomanková 

P.č.1.2.42 Vypracovanie a dodanie externých služieb spojených s komunikačnými 

aktivitami a s odbornou expertízou 

P.č.1.2.43 Poskytnutie služby pri realizácii podujatia s názvom „Verejné podujatie v 

rámci 7. summitu Výboru regiónov v Bratislave v dňoch 6.-8.7.2016 v Starej tržnici“ 

P.č.1.2.44 Výroba a dodanie 1000 ks trojjazyčnej publikácie s názvom Bratislava - 

Radnica, City Hall, Rathaus 

P.č.1.2.45 Oprava vozovky 

P.č.1.2.46 Dodávka parkovej lavičky s recyklátom 

P.č.1.2.47 Nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie 

P.č.1.2.48 Výmena radiátorových ventilov a termostatických regulačných hlavíc 

P.č.1.2.49 Rekonštrukcia detských ihrísk a verejných plôch vo Vešeléniho záhrade na 

Dunajskej ul. v Bratislave 

P.č.1.2.50 Dodávka a osadenie odpadkových košov 

P.č.1.2.51 Zapožičanie, montáž, demontáž a rozmiestenie snehových zábran 

P.č.1.2.52 Dodanie GPS prístroja na mapovanie a zber dát pre GIS, doplnkového 

príslušenstva a vybavenia a dodanie RTK korekcií cez GPRS zo siete referenčných staníc 

vrátane technickej podpory 

P.č.1.2.53 Dodávka, osadenie a odstránenie 1 455 ks drevených stĺpikov – smerových 

kolov 

P.č.1.2.54 Montáž, demontáž vianočných stánkov, jedálenských pultov a prekrytia 

fontány na Hlavnom námestí a manipulačné práce počas montáže a demontáže vianočných 

stánkov, montáže a demontáže jedálenských pultov okolo fontány na Hlavnom námestí a 

ostané súvisiace manipulačné práce pre podujatie „Vianočné trhy 2016“. 

P.č.1.2.55 Nákup výpočtovej techniky notebooky a desktopy 

P.č.1.2.56 Skriňová dodávka 

P.č.1.2.57 Interiérové vybavenie - nábytok, stoličky 

P.č.1.2.58 Výstavba cestnej svetelnej signalizácie 

P.č.1.2.59 Rekonštrukcia detských ihrísk a verejných plôch v Bratislave 



P.č.1.2.60 Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarne nádrže na železnej 

studienke č.3 a č. 4  

P.č.1.2.61 Výroba a montáž žalúzií 

P.č.1.2.62 Oprava prístupového chodníka ku hlavnému vchodu  

P.č.1.2.63 Výmena okien Markovova 1 

P.č.1.2.64 Nákup výpočtovej techniky – pracovné stanice-desktopy, diskové úložisko, 

zálohovacie úložisko, sieťové zariadenia 

P.č.1.2.65 Nákup výpočtovej techniky – blade servre a databázové licencie  

P.č.1.2.66 Samozavlažovacie nádoby pre zeleň 

P.č.1.2.67 Dodávka a montáž schodiskových plošín pre imobilných občanov v podchode 

P.č.1.2.68 Oprava výťahu Transporta A10 320/4  

P.č.1.2.69 Nákup výpočtovej techniky – notebooky a desktopy 

P.č.1.2.70 LED panely 

P.č.1.2.71 Digitálna farebná veľkoplošná multifunkčná tlačiareň HP DesignJet T7200 / 

F2L46A“ a digitálny scaner A0 - HP SD Pro 44-in / G6H50B alebo ekvivalenty uvedených 

zariadení. 

P.č.1.2.72 Objektová bezpečnosť objektov verejného obstarávateľa a jeho kancelárskych 

priestorov. Upgrade a inštalácia kamerového systému v budovách verejného obstarávateľa. 

P.č.1.2.73 Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy 

P.č.1.2.74 Skriňová dodávka 

P.č.1.2.75 Preventívna údržba a prehliadka pre zabezpečenie akcieschopnosti požiarnych 

uzáverov 

P.č.1.2.76 Licencie Microsoft Windows server CAL 

P.č.1.2.77 Nákup výpočtovej techniky – VPN, IPSec a desktopy 

P.č.1.2.78 Nákup výpočtovej techniky – server  

P.č.1.2.79 Dodávka racku s príslušenstvom 

P.č. 1.2.80  Dodávka a montáž plastových okien 

P.č. 1.3.81 Kopírovací papier -xerox A4 

P.č. 1.3.82 Stravné poukážky 

P.č. 1.3.83 Územný plán zóny Dunajská 

P.č. 1.3.84 Balík služieb elektronickej inzercie pracovných ponúk 

P.č. 1.3.85 Právna analýza zmlúv Siemens 

P.č. 1.3.86 Cena primátora catering 

P.č. 1.3.87 Revízia elektrických spotrebičov pre mestskú políciu 

P.č. 1.3.88 Tlač služobných kníh a tlačív pre mestskú políciu 

P.č. 1.3.89 Kožená sedacia rohová súprava 

P.č. 1.3.90 Dodávka náhradných dielov na opravu pohyblivých schodov 

P.č. 1.3.91 Revízia plynovej kotolne 

P.č. 1.3.92 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatka Bosákova – Jantárová – 

predĺženie autobusovej zástavky 

P.č. 1.3.93 Poskytnutie služieb spojených s realizáciou procesov vo VO 

P.č. 1.3.94 Cielený výber a adresné vyhľadávanie kandidátov 

P.č. 1.3.95 Dodávka 300 ks maľovaných dunajských kamienkov na reprezentačné účely 

P.č. 1.3.96 Vypracovanie správy o hodnotení činnosti 

P.č. 1.3.97 Interiérové vybavenie 

P.č. 1.3.98 Realizácia analýzy procesov pre zvýšenie výkonnosti kľúčových agend 

P.č. 1.3.99 Nástenky s magnetkami 

P.č. 1.3.100 umelecký výkon v rámci projektu Seniorfest 2016 

P.č. 1.3.101 Reklamné predmety MsP 

P.č. 1.3.102 Reštaurátorský výskum 



P.č. 1.3.103 Odborné prehliadky v nízkotlakovej plynovej kotolni 

P.č. 1.3.104 Nákup elektrospotrebičov 

P.č. 1.3.105 Nákup čistiaceho podlahového stroja a vysávača/fúkača lístia, alebo 

ekvivalentov zariadení za dodržania všetkých požadovaných parametrov, pre zabezpečenie 

čistiacich prác priestranstiev verejného obstarávateľa. 

P.č. 1.3.106 Nákup výpočtovej techniky – server pre konsolidáciu Active Directory 

 

 

1.3. Zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní 

P.č. 1.3.1 Statický posudok pre realizáciu zámeru extenzívnych  vegetačných striech  na 

existujúcich strechách objektu Domova seniorov Archa v Bratislave... 

P.č. 1.3.2 Znalecké služby 

P.č. 1.3.3 Letecké termografické snímkovanie vybraných koridorov mesta Bratislavy 

P.č. 1.3.4 Hluková štúdia – Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – 

Šafárikovo námestie v Bratislave ucelená časť Starý most a Petržalka 

P.č. 1.3.5 Kôň pre potreby MsP 

P.č. 1.3.6 Zabezpečenie cateringových služieb na tradičné vianočné stretnutie primátora 

hl. mesta SR Bratislavy s vedúcimi diplomatických misií  akreditovaných v SR dňa 

13.12.2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca / Koktejl 

P.č. 1.3.7 Catering pre vianočné stretnutie zamestnancov magistrátu dňa 13.12.2016 

v Starej tržnici  

P.č. 1.3.8 Zabezpečenie cateringových služieb na tradičné vianočné stretnutie primátora 

hl. mesta SR Bratislavy s osamelými seniormi dňa 22.12.2016 v Justiho sieni Primaciálneho 

paláca  

P.č. 1.3.9 Odborný  geologický  dohľad  na geologickú úlohu Sanácia havarijného 

zosuvu lokalita Devínska cesta 

P.č. 1.3.10 Vyhodnotenie vplyvu realizácie opráv komunikácií na intenzitu dopravy 

cestnej siete Bratislavy 

P.č. 1.3.11 Elektronický zabezpečovací systém objektu Mestskej knižnice, Laurinská 5, 

Bratislava 

P.č. 1.3.12 Právne poradenstvo v oblasti návrhov legislatívnych zmien 

P.č. 1.3.13 Zabezpečenie slávnostného pracovného obedu pri príležitosti prijatia Lord 

Mayor of the City of London s delegáciou v Zelenom salóne dňa 18.5.2016 

P.č. 1.3.14  Vypracovanie a dodanie externých služieb spojených s komunikačnými 

aktivitami a s odbornou expertízou Koncepcie a Implementačnej mapy SMART TWINS 

P.č. 1.3.15 XI. športové hry Magistrátu 

P.č. 1.3.16 Zakúpenie, grafický návrh a potlač tričiek na medzinárodné športové podujatia 

a Mestský parlament mladých 

P.č. 1.3.17 Výber personálno - poradenskej spoločnosti (max. troch poskytovateľov) za 

účelom cieleného výberu a adresného vyhľadávania vhodných kandidátov na základe 

požiadaviek objednávateľa 

P.č. 1.3.18 Návrh a vytvorenie webovej stránky – www.iropba.sk 

P.č. 1.3.19 Interiérová zeleň a kvetinové aranžmány 

P.č. 1.3.20 Zabezpečenie a dodanie externých služieb spojených s občerstvením pre 

úvodné podujatie projektu CERIecon 

P.č. 1.3.21 Hluková štúdia - „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – 

Šafárikovo námestie v Bratislave“ časť Štúrova ulica 

P.č. 1.3.22 Vyhľadávacia štúdia možností realizácie záchytných parkovísk a parkovacích 

domov v Bratislave 

http://www.iropba.sk/


P.č. 1.3.23 Poradenská a expertná činnosť v oblasti dopravného inžinierstva, posudzovania 

projektových dokumentácií dopravných stavieb a dopravných investičných zámerov výstavby 

P.č. 1.3.24 Realizácia školenia: práca so softvérom PTV Vision- softwarový systém pre 

dopravné plánovanie súčasťou ktorého sú programy VISUM a VISSIM a ich aktualizácie. 

VISUM (výpočty matíc IAD/HD, pridelenie na sieť, analýzy), VISSIM (simulácie 

dopravných prúdov) 

P.č. 1.3.25 Magistrátny deň Bratislava - 1. ročník 

P.č. 1.3.26 Realizácia analýzy procesov a organizačného členenia Objednávateľa a návrh 

zlepšení pre zvýšenie výkonnosti jeho kľúčových agend 

P.č. 1.3.27 Priame prenosy (live streaming) zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Hlavného mesta SR Bratislavy 

P.č. 1.3.28 Štúdia odvádzania zrážkových vôd zo svahov Malých Karpát 

P.č. 1.3.29 Štúdia demografického potenciálu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy do roku 2050 

P.č. 1.3.30 Stanovenie dopravných údajov ako podkladu pre výpočet hluku z cestnej 

dopravy na území bratislavskej aglomerácie pre rok 2016 

P.č. 1.3.31 Stanovenie hrúbok asfaltových zmesí opravovaných miestnych komunikácií a 

prejazdných úsekov ciest na území Hl.m.SR Bratislavy 

P.č. 1.3.32 Vyhodnotenie vplyvu realizácie opráv komunikácií na intenzitu dopravy 

cestnej siete Bratislavy 

P.č. 1.3.33 Útvar, ktorý realizoval zákazku :     

P.č. 1.3.34 25. výročie Mestskej polície 

P.č. 1.3.35 Výmena videosteny na Centrálnom dispečingu Mestskej polície 

P.č. 1.3.36 Poradenské služby v oblasti stavebníctva a cestného správneho orgánu 

P.č. 1.3.37 Úradná tabuľa 

P.č. 1.3.38 Zabezpečenie cateringových služieb na uvítaciu recepciu 9. konferencie Rady 

podunajských miest a regiónov, ktorá sa bude konať pri príležitosti Výročného fóra Dunajskej 

stratégie v Primaciálnom paláci dňa 2. 11. 2016                                                                                                                                  

P.č. 1.3.39 Aplikačný softvér Úlohy pre jednotnú  evidenciu a sledovanie plnenia úloh 

z porád v internom prostredí magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.   

P.č. 1.3.40 Aktualizácia analýzy IS magistrátu 

P.č. 1.3.41 Nepriestrelné vesty 

P.č. 1.3.42 Obrazovky 

P.č. 1.3.43 Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie na realizáciu 

extenzívnych vegetačných striech na jestvujúcich strechách objektu Domova seniorov Archa 

 

 

II. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných v roku 2016  

rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

 

 

 

2.1. Nadlimitné zákazky podľa  zákona o verejnom obstarávaní 

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka  

P.č. 2.1.1           Dodávka a montáž plastových okien 

 

 



2.2. Pod limitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní  
STARZ 

P.č.2.2.1 Pozáručný servis, kontroly a opravy systému technológie chladenia 

ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu   

P.č.2.2.2 Pozáručný servis, kontroly a  opravy vzduchotech- nických zariadení na                                                                   

strediskách STARZ                                                                    

P.č.2.2.3                   Zimný štadión Ondreja Nepelu – vstavba šatní v  tréningovej hale                                                                       

P.č.2.2.4                   Poisťovacie služby 

P.č.2.2.5                   Cyklotrasa „Podunajské Biskupice (Železničná stanica 

P.č.2.2.6                   Dodávka vonkajších košov  

P.č.2.2.7                   Dodávka vonkajších košov na odpad 

P.č.2.2.8                   Dodávka parkovej lavičky s recyklátom  

P.č.2.2.9                    Stravné poukážky 

P.č.2.2.10                  Stravné poukážky 22.1.-30.6.2016. 

P.č.2.2.11                  Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše a sudy 

P.č.2.2.12                  Dodávka drevených ležadiel 

P.č.2.2.13                  Lezecké steny 

P.č.2.2.14                  Vonkajšie fitness stroje 

Domov seniorov Lamač 

P.č.2.2.15                  Výmena okien  
P.č.2.2.16                  Osobné motorové vozidlo 

P.č.2.2.17                  Transportný vozík 

P.č.2.2.18                  Tablet na prevoz stravy 

P.č.2.2.19                  Pozáručný servis, kontroly a opravy systému technológie chladenia 

ľadových plôch na ZŠ O.  Nepelu  a ZŠ  Harmincova                                                                          

P.č.2.2.20                  Pozáručný servis, kontroly a  opravy vzduchotechnických zariadení na 

strediskách STARZ                                                                                                                                        

P.č.2.2.21                  Zimný štadión Ondreja Nepelu – vstavba šatní v tréningovej hale 

P.č.2.2.22                  Poisťovacie služby 

P.č.2.2.23                  Cyklotrasa „Podunajské Biskupice (Železničná stanica)- Trojičné 

námestie (Oremburská)“                                                                       

P.č.2.2.24                  Dodávka vonkajších košov  

P.č.2.2.25                  Dodávka vonkajších košov na odpad 

P.č.2.2.26                  Dodávka parkovej lavičky s recyklátom  

P.č.2.2.27                  Stravné poukážky 

P.č.2.2.28                  Stravné poukážky 22.1.-30.6.2016. 

P.č.2.2.29                  Dodávka technických plynov a nájom za tlakové oceľové fľaše a sudy 

P.č.2.2.30                  Dodávka drevených ležadiel 

P.č.2.2.31                  Lezecké steny 

P.č.2.2.33                  Vonkajšie fitness stroje 

 

 

2.3. Zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní 

Dom tretieho veku 

P.č. 2.3.1 Poskytovanie strážnej služby 

P.č. 2.3.2 Výmena jedného nového čerpadla TÚV s tečúcimi armatúrami a úprava druhej 

časti s repasovaným čerpadlom 

P.č. 2.3.3 Nákup PC techniky 

P.č. 2.3.4 Stravné poukážky 

P.č. 2.3.5 Supervízia 



P.č. 2.3.6 Výber dodávateľa na opravu stúpacieho rozvodu 

P.č. 2.3.7 Revízie klimatizačných jednotiek a čističiek vzduchu 

P.č. 2.3.8 Výber dodávateľa tonerových náplní 

P.č. 2.3.9 Zdravotnícke uniformy 

P.č. 2.3.10 Čističky vzduchu 

P.č. 2.3.11 Inštalácia otvárania dverí na oddelení celodennej starostlivosti 

P.č. 2.3.12 Vykmenenie stromov cupressocyparis leylandii v areály Domu tretieho veku  

P.č. 2.3.13 Aktívno-pasívny prístroj 

P.č. 2.3.14 Výmena sadrokartónových kazetových podhľadov vrátane výmeny osvetlenia 

P.č. 2.3.15 Revízie prenosných elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov 

P.č. 2.3.16 Poskytovanie servisu výpočtovej techniky 

P.č. 2.3.17 Kladenie podlahovej krytiny 

P.č. 2.3.18 Výber dodávateľa čistiacich prostriedkov 

P.č. 2.3.19 Služby autorizovaného bezpečnostného technika 

P.č. 2.3.20 Zabezpečenie odbornej prehliadky a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov 

P.č. 2.3.21 Dodanie a inštalácia kamerového systému 

P.č. 2.3.22 Dodanie a montáž klimatizačných zariadení 

P.č. 2.3.23 Dezinfekčné prostriedky 

P.č. 2.3.24 Pravidelný servis a opravy výťahov  

P.č. 2.3.25 Oprava nájazdovej rampy a hlavného vstupu do budovy 

Múzeum mesta Bratislavy 

P.č. 2.3.26 Nákup tonerov 

P.č. 2.3.27 Zameranie existujúceho objektu – prekrytie archeologických nálezov                            

P.č. 2.3.28 Rímsky kastel  Gerulata  č.344/0.Archeologický výskum v rámci rekonštrukcie  

P.č. 2.3.29 Výroba portálu – kulisa a upútavka k projektu Prechádzky s pánom 

Marquartom                             

P.č. 2.3.30 Repasácia drevených  častí  a obnova náteru na vstupnej bráne Apponyiho 

paláca                           

P.č. 2.3.31 Deratizácia objektov MMB                      

P.č. 2.3.32 Informačný a navigačný systém do expozícií MMB                             

P.č. 2.3.33 Výroba kópií zbierkových predmetov 

P.č. 2.3.34 Tlač vstupeniek ... 49 000 ks                            

P.č. 2.3.35 Tlač vstupeniek –NKP hrad Devín... 16 000 ks                           

P.č. 2.3.36 Rímske hry a Limes day 2016 

P.č. 2.3.37 Oprava priestorov za účelom zriadenia Videopointu-objekt Michalská veža 

I.poschodie                             

P.č. 2.3.38 Zabezpečenie štýlového ineriér. zariadenia  miestnosti  v Michalskej veži 

z obdobia klasicizmu - Videopoint                             

P.č. 2.3.39 Archeologický výskum v rámci rekonštrukcie Múzea Antická Gerulata 

Rusovce                             

P.č. 2.3.40 Dodávka a montáž plynového kondenzačného kotla... 2 ks                             

P.č. 2.3.41 Grafické spracovanie–zalomenie textu a fotografií a tlač Zborníka NKP hrad 

Devín                             

ekonomické odd.ZUŠ Eugena Suchoňa 

P.č. 2.3.42 nákup školského nábytku 

P.č. 2.3.43 stavebné, maliarske, elektroinštalačné, podlahárske práce 

P.č. 2.3.44 výroba a montáž mreží na okná 

P.č. 2.3.45 maliarske a podlahárske práce 

Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo nám.2 



P.č. 2.3.46 Oprava vchodových dverí v budove Daliborovo nám.2  - 2 ks, oprava 

vchodových dverí Gessayova 8 – 1 ks. 

P.č. 2.3.47 Revitalizácia verejného priestranstva ZUŠ Daliborovo nám.2 – elokované 

pracovisko Gessayova 8 Bratislava.  (1. sanačné práce pri oprave poškodených terasovitých 

povrchov a konštrukcií; 2 . sanácia betonových konštrukcií v areáli budovy – betónové 

kochlíky, múry; 3.  výroba, dodávka a montáž záhradného prestrešenia; 4. výroba, dodávka 

a montáž záhradných lavičiek)  

Základná umelecká škola, Istrijská 22 

P.č. 2.3.48 Rekonštrukcia  miestností  

P.č. 2.3.49 Zriadenie nahrávacieho štúdia, odhlučnenie tried 

P.č. 2.3.50 Nákup 4 ks notebookov 

RETEST 

P.č. 2.3.51 Nákup bicyklov 

Základná umelecká škola, Exnárova 6 

P.č. 2.3.52 Ladenie klavírov  

P.č. 2.3.53      Stoly a stoličky do učebne 

P.č. 2.3.54      Elektroinštalácia-odstránenie havárie  

P.č. 2.3.55      Dodávka a montáž plastových okien pavilon II.,III. 

P.č. 2.3.56      Dodávka a montáž plastových okien pavilon I.. 

P.č. 2.3.57      Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií 

Gerium 

P.č. 2.3.58      Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov  

P.č. 2.3.59      Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci 

personál 

P.č. 2.3.60      Prehliadky, opravy a údržba výťahov 

P.č. 2.3.61      Maliarske a natieračské práce vrátane drobných vysprávok  

P.č. 2.3.62      Dodávka originálnych tonerov   

P.č. 2.3.63      Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov  - II. 

tranža 

P.č. 2.3.64      Dodávka nábytku pre miestnosti fyzioterapie, ergoterapie a izby klientov 

P.č. 2.3.65      Oprava a výmena všetkých tlakových stúpacích rozvodov – odstránenie 

havarijného stavu 

P.č. 2.3.66      Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci 

personál – II. tranža 

P.č. 2.3.67      Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov  - III. 

tranža 

P.č. 2.3.68      Nákup liečebného pohybového prístroja pre ZSS Gerium 

P.č. 2.3.69      Zabezpečenie poradenstva vo VO a súvisiacich právnych služieb 

P.č. 2.3.70      Komplexné zabezpečenie služieb na úseku BOZP a PO. 

P.č. 2.3.71      Opravy a údržba elektrospotrebičov 

P.č. 2.3.72      Opravy a údržba DTV – systém Skylink 

P.č. 2.3.73      Príprava a dodávka celodennej stravy  

Centrum voľného času, Štefánikova 

P.č. 2.3.74      Výstavba multifunkčného ihriska 

P.č. 2.3.75      Stravovanie detí počas letných prázdnin „Obedy“ 

Centrum voľného času 

P.č. 2.3.76      Kotle –Protherm Medveď Condens 48 KKS 

P.č. 2.3.77      Výmena–kotlov Protherm Medveď Condens 48 KKS-montáž a demontáž 

Domov pri kríži 

P.č. 2.3.78      Tonery 



P.č. 2.3.79      Čistiace a dezinfekčné prostriedky 

P.č. 2.3.80      Kancelárske potreby 

P.č. 2.3.81      Vodoinštalačný materiál 

P.č. 2.3.82      Elektroinštalačný materiál 

P.č. 2.3.83      Tonery 

P.č. 2.3.84      Čistiace prostriedky 

P.č. 2.3.85      PVC podlahovina 

P.č. 2.3.86      Kancelárske potreby 

P.č. 2.3.87      Maliarsky materiál 

P.č. 2.3.88      Polohovacie postele 

P.č. 2.3.89      Výťahy – 3 ročná odborná skúška 

P.č. 2.3.90      Výmena opotrebovanej podlahovejkrytiny 

P.č. 2.3.91      Vykonanie OPaOS elektrických zariadení  

P.č. 2.3.92      Klimatizačné jednotky  

P.č. 2.3.93      Oprava výťahov  

P.č. 2.3.94      Vypracovanie projektovej dokumentácie  

P.č. 2.3.95       Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení pre seniorov  

P.č. 2.3.96       Projektová dokumentácia na výmenu rozvodov vody, kanalizácie a 

vzduchotechniky   

P.č. 2.3.97       Vybavenie počítačovej miestnosti   

P.č. 2.3.98       Zimná údržba komunikácií   

P.č. 2.3.99       Oprava a údržba kuchynských spotrebičov 

P.č. 2.3.100     Prekládka plynového potrubia 

P.č. 2.3.101     Oprava TÚV 

Centrum voľného času, Gessayova 

P.č. 2.3.102     Výstavba multifunkčného ihriska  

Centrum voľného času, Hlinícka 3 

P.č. 2.3.103     Vysprávky trhlín a vymaľovanie stien  

P.č. 2.3.104     Vypadnutie časti stropu  

P.č. 2.3.105     Sanácia strešných klampiarskych konštrukcií 

Základná umelecká školaVrbenského 1, Bratislava 

P.č. 2.3.106     Keramická pec KITTEC CBN 70 S 

P.č. 2.3.107     Kotol 

P.č. 2.3.108     Oprava podláh 

P.č. 2.3.109     MacBook Air 13“  

P.č. 2.3.110     Výroba a montáž plastových okien 

Základná umelecká škola Jána Albrechta, Bratislava 

P.č. 2.3.111     Nákup technického zabezpečenia ZUŠ 

P.č. 2.3.112     Nákup hudobných nástrojov 

P.č. 2.3.113     Nákup techniky 

P.č. 2.3.114     Rozšírenie zabezpečovacieho systému 

P.č. 2.3.115     Nákup hudobných nástrojov 

P.č. 2.3.116     Nákup hudobných nástrojov 

Petržalský domov seniorov  

P.č. 2.3.117     Mäso a mäsové výrobky pre Petržalský domov seniorov 

P.č. 2.3.118     Ovocie a zelenina pre Petržalský domov seniorov 

P.č. 2.3.119     Dezinfekčné prostriedky a materiál pre zamestnancov pri výkone opatrovania   

P.č. 2.3.120     Server s inštaláciou 

P.č. 2.3.121     Maľovanie a obnova linolea v starej časti PDS (opravy a údržba) 

P.č. 2.3.122     Dodávka, osadenie a zapojenie priemyselných práčok a priemyselnej sušičky 



P.č. 2.3.123     ZOSTAVA: Hygienická zdvíhacia stolička s hydraulickým zdvihom – vozík 

pre telesne postihnuté osoby – CALYPSO 1 ks Sprchový a dezinfekčný panel 2 ks 

P.č. 2.3.124     Gastrozariadenia do kuchyne  

P.č. 2.3.125     Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení pre seniorov  

P.č. 2.3.126     Poskytovanie mobilných služieb a zariadení   

P.č. 2.3.127     Poskytovanie telefonických služieb   

P.č. 2.3.128     Elektricky polohovateľné postele a špeciálne mäkké vybavenie – antidekubitné 

matrace  

P.č. 2.3.129     Mlieko a mliečne výrobky 

Základná umelecká škola Júliusa  Kowalského 

P.č. 2.3.130 Dodávka a montáž plastových okien  

P.č. 2.3.131 Dodávka hardvéru a súvisiacich služieb  

STARZ 

P.č. 2.3.132     Poradenstvo pri zabezpečovaní služieb   súvisiacich s poistením majetku                                                                          

P.č. 2.3.133     Rozbor bazénových a prírodných vôd  

P.č. 2.3.134     Chemikálie na úpravu a zmäkčovanie vody v bazénoch a chladiacich 

rozvodoch 18.2.-31.7.2016. 

P.č. 2.3.135     Chemikálie na úpravu a zmäkčovanie vody v bazénoch a chladiacich 

rozvodoch 3.6. – 31.12. 2016 

P.č. 2.3.136     Chemikálie na úpravu a zmäkčovanie vody v bazénoch a chladiacich 

rozvodoch  

P.č. 2.3.137     Jednorázové upratovacie služby v objekte haly I. Zimný štadión Ondreja 

Nepelu do 31.12.2017. 

P.č. 2.3.138     Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania a poradenstva do 31.12.2017. 

P.č. 2.3.139     Dodávka tonerov do 31.12.2016. 

P.č. 2.3.140     Dodávka čistiacich prostriedkov pre Saunu Delfín do 20.6.2016. 

P.č. 2.3.141     Dodávka čistiacich prostriedkov AZ Zlaté piesky. 

P.č. 2.3.142     Dodávka čistiacich prostriedkov pre ZŠ Harmincova 

P.č. 2.3.143     Dočasné užívanie mobilných turniketov v AZ Zlaté piesky do 1.9.2016 

P.č. 2.3.144     Komplexné služby pri zabezpečení vodnej záchrannej služby v AZ Zlaté 

piesky do 1.9.2016. 

P.č. 2.3.145     Dodávka plastového záhradného nábytku a slnečníkov na letné kúpaliská 

P.č. 2.3.146     Komplexné služby pri zabezpečení služieb technika bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a minimálneho zdravotného 

dohľadu do 31.12.2017 

P.č. 2.3.147     Poistenie zodpovednosti za škodu do 30.11.2016 

P.č. 2.3.148     Poistenie zodpovednosti za škodu do 30.11.2016 

P.č. 2.3.149     Zimný štadión Ondreja Nepelu - vypracovanie znaleckého posudku na 

posúdenie súčasného stavu stavebnej a technologickej časti 

P.č. 2.3.150     Oprava strojov na úpravu ľadu na zimných štadiónoch: Zamboni 500, 520, 

525, 545 a 552 elektrik. 

P.č. 2.3.151     Pravidelná údržba, expresný servis a opravy parkovacieho systému na ZŠ O. 

Nepelu 

P.č. 2.3.152     Správa trafostanice TS 469 Zlaté piesky a TS 1014 ZŠ Harmincova 

P.č. 2.3.153     Zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok elektronického požiarneho 

systému (EPS) v objekte Zimný štadión Ondreja Nepelu 

P.č. 2.3.154     Oprava dlažby na ZŠ Harmincova o výmere 38 m2. 

P.č. 2.3.155     Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a 

prenosných spotrebičov na strediskách STARZu 



P.č. 2.3.156     Výmena dúchadla v strojovni plavárne a oprava rozvodov tlakového vzduchu, 

Plaváreň Pasienky 

P.č. 2.3.157     Vyčistenie, servis  a kontrola fancoilov na ZŠ O.Nepelu 

P.č. 2.3.158     Kanalizačné služby 

P.č. 2.3.159     Rozšírenie Južnej cyklistickej radiály, úsek SVP-MDCC. 

P.č. 2.3.160     Poradenská a konzultačnú činnosť v oblasti stavebníctva spojená s výkonom 

stavebného dozoru a stavebného rozpočtára na objekty a stavby 

Mandanta. 

P.č. 2.3.161     Pozáručný servis a opravy čerpadiel 

P.č. 2.3.162     Servis, kontrolu, údržbu a  opravy systému „Merania a Regulácie“ na Zimnom 

štadióne O. Nepelu 

P.č. 2.3.163     Výrub 14 ks stromov s obvodmi kmeňov 87-107 cm, druh Populus nigra v AZ 

Zlaté piesky 

P.č. 2.3.164     Odstraňovanie porúch a opravy na rozvodoch vody a kanalizácie 

P.č. 2.3.165     Odborné prehliadky, kontroly, pozáručny servis požiarnych systémov na ZŠ O. 

Nepelu 

P.č. 2.3.166     Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia objektov v správe STARZu 

P.č. 2.3.167     Výroba, dodávka a montáž cyklostojanov a oprava poškodených cyklostojanov 

P.č. 2.3.168     Údržba cyklotrás na území hlavného mesta SR Bratislavy 

P.č. 2.3.169     Oprava a pravidelná profylaktická kontrola   monitorovacieho systému NH3 na 

Zimnom štadióne O. Nepelu  

P.č. 2.3.170     Oprava dopravného značenia na cyklotrasách 

P.č. 2.3.171     Overenie 10 tich podružných meračov tepla  v zmysle zákona č.142/2000 Z.z. 

o metrológii 

P.č. 2.3.172     Opravu elektroinštalácie v filtračnej stanici na Letnom kúpalisku Rača 

P.č. 2.3.173     Oprava poškodenej dlažby na LK Tehelné pole a LK Delfín 

P.č. 2.3.174     Brúsenie nožov na strojoch na úpravu ľadových plôch 

P.č. 2.3.175     Výmena skimerov trysiek a dnovej vpuste na strednom bazéne na LK 

Rosnička. 

P.č. 2.3.176     Orezy stromov s použitím plošiny - do výšky 15 m, Orezy stromov s použitím 

plošiny - do výšky nad 15 m, Orezy stromov bez použitia plošiny - do 

výšky 15 m 

P.č. 2.3.177     Oprava a výmena zásuvkových skriniek a osvetlenia pre autocamping v AZ 

Zlaté piesky 

P.č. 2.3.178     Údržba a opravy 8 ks zdvíhacích schodísk na Zimnom štadióne O. Nepelu 

v Bratislave 

P.č. 2.3.179     Zhotovenie cyklotrasy Jelačičova-Cyrilova-Metodova úsek 11-16 

P.č. 2.3.180     Odstraňovanie porúch a opravy na rozvodoch vody a kanalizácie 

P.č. 2.3.181     Vyhodnotenie súčasného stavu parametrov osvetlenia hlavnej ľadovej plochy a 

dvoch vedľajších ľadových plôch ZŠ O.Nepelu 

P.č. 2.3.182      Udržiavacie stavebné práce. 

P.č. 2.3.183      Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie s oceneným 

a neoceneným výkazom výmer a inžinierku činnosť: Cyklotrasa - 

Historický okruh 

P.č. 2.3.184     Pravidelná kontrola systému a elektrickej zabezpečovacej signalizácie 

a tiesňového poplachového systému a ich opravy na Zimnom štadióne 

O. Nepelu 

P.č. 2.3.185     Výroba a montáž deliacej steny v Saune Delfín 



P.č. 2.3.186      Vypracovanie  projektovej  dokumentácie  -Oprava priestorov spŕch a WC 

muži a ženy na krytej plavárni Pasienky vrátane výkonu autorského 

dozoru 

P.č. 2.3.187      Pozáručný servis a opravy systému javiskovej techniky na ZŠ O.Nepelu 

P.č. 2.3.188      Ročné prehliadky a opravy ovládania technologických systémov plynových 

kotolní a strojovní na strediskách organizácie ZŠ Harmincova, ŠH 

Harmincova, Plaváreň Pasienky, Sauna Rosnička, Sauna Delfín v zmysle 

vyhlášky č.508/2009 Z.z. 

P.č. 2.3.189      Vypracovanie projektovej dokumentácie – oprava strechy krytého výukového 

bazéna Pasienky vrátane výkonu autorského dozoru. 

P.č. 2.3.190      Výmena odkalovacieho – vypúšťacieho potrubia DN 300 pre hlavný 50 m 

bazén na plavárni Pasienky v dĺžke 78 m 

P.č. 2.3.191b     Odstránenie nedostatkov z odborných prehliadok a odborných skúšok 

elektrických zariadení v zmysle zoznamu jednotlivých nedostatkov 

P.č. 2.3.192      Rozšírenie klimatizačnej jednotky pre réžiu na Zimnom štadióne O. Nepelu 

P.č. 2.3.193      Výmena a montáž nových vodomerov na strediskách STARZu 

P.č. 2.3.194      Nákup 19 ks mobilných čítačiek pre použitie k vstupnému systému na ZŠ O. 

Nepelu. 

P.č. 2.3.195      Výmena UPS - záložného zdroja pre serverovňu na riaditeľstve STARZu 

P.č. 2.3.196      Výškové práce na strediskách STARZu 

P.č. 2.3.197      Opravy, prehliadky a skúšky 8 ks výťahov na ZŠ O.Nepelu na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle vyhlášky 718/2002 Z.z. a v 

rozsahu normy STN 27 4002 montáž, skúšanie a prevádzka výchov 

P.č. 2.3.198      Servis a opravy úpravne vody pre objekt ZŠ O.Nepelu 

P.č. 2.3.199      Vypracovanie overovacej technickej štúdie cyklotrasy Patrónka 

P.č. 2.3.200      Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie Cyklotrasa Rožňavská, 

úsek: križovatka Tomášikova - železničný nadjazd 

P.č. 2.3.201      Zhotovenie Cyklotrasy Podunajské Biskupice (Železničná stanica) - Trojičné 

námestie (Oremburská). 

P.č. 2.3.202      Vzdialený dohľad a prítomnosť technika na obsluhu javiskovej techniky pre 

podujatia na ZŠ O.Nepelu                                                                                                                                          

P.č. 2.3.203     Pozáručný servis a opravy systému centrálnej batérie INOTEC pre núdzové 

osvetlenie na ZŠ O.Nepelu 

P.č. 2.3.204      Opravy, prehliadky a skúšky 8 ks výťahov na ZŠ O.Nepelu na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle vyhlášky 718/2002 Z.z. a v 

rozsahu normy STN 27 4002 montáž, skúšanie a prevádzka výťahov 

P.č. 2.3.205     Opravy strojov na úpravu ľadu na zimných štadiónoch v správe STaRZ-úpravy 

strojov na úpravu ľadu na zimných štadiónoch v správe STaRZ-u 

P.č. 2.3.206     Opravy umývacích a čistiacich strojov v správe STaRZu 

P.č. 2.3.207     Servis a opravy odovzdávajúcej stanice tepla (OST) na ZŠ O.Nepelu 

P.č. 2.3.208     Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení na rok 2017 

P.č. 2.3.209     Strážna a bezpečnostná služba AZ Zlaté piesky 

P.č. 2.3.210     Pokyny pre organizátorov podujatí na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu                                                                   

P.č. 2.3.211     Úprava konštrukcie prestrešenia –  AZ Zlaté piesky 

                        P.č. 2.3.212     Animácie na letných kúpaliskách 

P.č. 2.3.213     Zóna pre voľný čas – Vrakunský lesopark 

P.č. 2.3.214     Prekrytie detského ihriska tieniacou membránou AZ Zlaté piesky 

P.č. 2.3.215     Detské prvky na kúpaliská 

P.č. 2.3.216     Posilňovací park Streer workout Harmincova, AZ Zlaté piesky 

P.č. 2.3.217     Vonkajšie ihrisko – Vrakunský lesopark 



P.č. 2.3.218      Lezecké steny LK Tehelné pole, AZ Zlaté piesky 

P.č. 2.3.219      Vonkajšie fitness stroje 

P.č. 2.3.220      Altánky AZ Zlaté piesky 

P.č. 2.3.221      Nákup traktorovej kosačky 

P.č. 2.3.222     Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Cyklotúra - cesta priateľstva                                                                       

P.č. 2.3.223      Dodávka uterákov a plachiet na prevádzku sauny                                                   

P.č. 2.3.224      Regenerácia ionomeničov v osmózových staniciach zabezpečenie  

technických, parametrov    technologickej vody v okruhu chladenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných v roku 2016 hlavným 

mestom SR Bratislavou 

 

1.2. Nadlimitné zákazky podľa  zákona o verejnom obstarávaní 
 

P.č. 1.1.1 

Druh zákazky       nadlimitná - podľa Zákona č. 25/2006 Z. 

z. 

Názov zákazky      Kancelárske potreby 2015- 2019 

Druh postupu       verejná súťaž / centrálne VO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  žiadny  

Uskutočnila sa elektronická aukcia    áno 02.02.2016 

Úspešný uchádzač      Tibor Varga TSV PAPIER 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (Eur) 394 694,00  

Zmluvná cena  po EA (Eur)                                       249 811,07  

Dátum uzavretia zmluvy/Rámcovej dohody  22/04/2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok Vestník č. 89/2016 – 11.05.2016 

Útvar, ktorý realizoval zákazku    OVO  

 

P.č. 1.1.2 

Druh zákazky    nadlimitná – Živá zákazka  

Názov zákazky    Znalecké služby  

Druh postupu                  § 66 verejná súťaž ZVO 

                                                                      zabezpečenie znalcov pre elektronický 

                                                                       náhodný výber - podľa interného predpisu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   8 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie, platí § 54 ods. 2 ZVO  

Úspešný uchádzač      = 4 úspešní uchádzači /zhotovitelia  

                                                                                   Zhotoviteľ č. 1 – Ing. Juraj Talian, PhD 

       Zhotoviteľ č. 2 – FINDEX, s.r.o. 

       Zhotoviteľ č. 3 – PATRIA s.r.o. 

       Zhotoviteľ č. 4 – Ing. arch. Milan Haviar 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (Eur) 251 210,00  

Zmluvná cena bez DPH (Eur)   Rámcová dohoda (RD) na 4 roky –   

                                                                                  čerpanie  FP vyčlenených v rozpočte  

Dátum uzavretia zmluvy / RD   pred podpisom 

Útvar, ktorý požiadal o zákazku   SSN     

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok po podpise RD 

Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 

 

P.č. 1.1.3 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť 

Druh zákazky :      nadlimitná 

Názov zákazky:        Dobudovanie tarifného zabezpečenia na        

území hlavného mesta SR Bratislavy                

Druh postupu:       verejná súťaž 



Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno  

Úspešný uchádzač:      Buse s.r.o,Masarykova 9,Blansko 678 01, 

Česká republika 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   971 162,5000 

Zmluvná cena:      970 875,0000 

Dátum uzavretia zmluvy:     05.02.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok 8.6.2016 UVO 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:8.6.2016 UVO  , 2016/S 205-370745 

 

P.č. 1.1.4 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Sekcia správy nehnuteľností   

Druh zákazky :      nadlimitná 

Názov zákazky:        Odstránenie havárie technologickej 

časti výmenníkovej stanice ZUŠ Eugena   Suchoňa na Batkovej ulici č.2 v Bratislave 

Druh postupu:       priame rokovacie konanie 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      VEMAPOS, s.r.o. Stará Vajnorská 37 , 

831 04 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   264 378,50 bez DPH 

Zmluvná cena:      264 378,50 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     21.10.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený OZNÁMENIE O 

POUŽITÍ PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA: 14.10.2016 UVO 

 

P.č. 1.1.5 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      nadlimitná 

Názov zákazky:        Dodávka elektrickej energie  

Druh postupu:       verejná súťaž podľa § 66 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno  

Úspešný uchádzač:      Stredoslovenská energetika, a.s., Pri 

Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   33.200 000,00  

Zmluvná cena:      18.250 000,00  

Dátum uzavretia zmluvy:     29.12.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      - 

 

P.č. 1.1.6 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      nadlimitná 



Názov zákazky:        Nákup výpočtovej techniky  

Druh postupu:       verejná súťaž podľa § 66 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  1 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno  

Úspešný uchádzač:      AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   980 000,00  

Zmluvná cena:      1.172 898,00  

Dátum uzavretia zmluvy:     - 2.1.2017 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      - 

 

P.č. 1.1.7 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Sekcia správy komunikácii 

Druh zákazky :      nadlimitná 

Názov zákazky:        Dodávka služby svietenia na stanovenej 

úrovni poskytovania služieb 

Druh postupu:       priame rokovacie konanie podľa § 81 

ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 

04 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1.500 000,00  

Zmluvná cena:       

Dátum uzavretia zmluvy:     27.12.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok-  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      

 

P.č. 1.1.8 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Správa nehnuteľného majetku 

Druh zákazky :      nadlimitná 

Názov zákazky:        Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia 

Druh postupu:       verejná súťaž 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      CHEMIX-D s.r.o., Pri vinohradoch 172, 

831 06 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   386 080,00 

Zmluvná cena:      317 760,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     1.7.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - Vestník č. 152/2016 - 08.08.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 



P.č. 1.1.9 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      nadlimitná 

Názov zákazky:        ESBS 

Druh postupu:       priame rokovacie konanie 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Lomtec.com, a. s., Líščie údolie 5, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   901 200,00 

Zmluvná cena:      901 200,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     7.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.1.10 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      nadlimitná 

Názov zákazky:        Telekomunikačné služby 

Druh postupu:       verejná súťaž 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Slovak Telekom a.s., Bajkalská, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   554 799,12 

Zmluvná cena:      349 443,50 

Dátum uzavretia zmluvy:     7.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.1.11 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      nadlimitná 

Názov zákazky:        Dodávka elektrickej energie 

Druh postupu:       verejná súťaž 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Stredoslovenská energetika, a.s., Pri 

Rajčianke 8591/4B, Žilina 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   39 840 000,00 

Zmluvná cena:      18 250 000,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     9.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - Vestník č. 20/2017 - 27.01.2017 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 



1.2. Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní 

 

P.č.1.2.1 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :                              Hlavný architekt 

Druh zákazky :                                                          podlimitná 

Názov zákazky:                                                         "Revitalizácia existujúcej zelene 

a sprístupnenie priestoru verejnosti pre krátkodobú rekreáciu" 
Druh postupu:                                                           podľa § 113 a nasl. z. č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:             2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                        áno  

Úspešný uchádzač:                                                   MATEP, spol. s r.o., Prybilinská 2, 831 04 

Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:              183 737,45  

Zmluvná cena:                                                           198 000,00  

Dátum uzavretia zmluvy:                                          29.12.2016  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.2 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Sekcia správy komunikácii 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Upgrade, dodávka a zabezpečenie 

prevádzkyschopnosti systému riadenia dopravy VSR Scala 
Druh postupu:       priame rokovacie konanie podľa § 116 

ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:  nie  

Úspešný uchádzač:  Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 

04 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  208 000,00  

Zmluvná cena:  231 811,20,00  

Dátum uzavretia zmluvy:  30.12.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 

P.č.1.2.3 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných 

technológií/Oddelenie vzťahov s verejnosťou/Kancelária riaditeľa 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Vytvorenie webového sídla mesta  

Druh postupu:       podlimitná zákazka bez využitie EKS 

podľa § 113 a nasl. ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      - 



Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   115 880,00  

Zmluvná cena:      - 

Dátum uzavretia zmluvy:     -  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      - 
 

P.č.1.2.4 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Železiarsky tovar 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      KriMus spol. s r.o.,  Žitavská 5, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   74500 

Zmluvná cena:      10750 

Dátum uzavretia zmluvy:     15.3.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok:Z20165475 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  

 

P.č.1.2.5 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        TooNet, s.r.o., 

Seberiniho 1, 82103 Bratislava 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Nákup informačno komunikačnej 

technológie 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   247200 (s DPH) 

Zmluvná cena:      245459,9 

Dátum uzavretia zmluvy:     10.3.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20165212 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  

 

P.č.1.2.6 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Demontáž existujúcich a zároveň 

dodávka a montáž nových pohyblivých schodov (2 ks) v podchode 
Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Peter Martiny, s. r. o.,  Kaštieľska 

14, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   224815 (s DPH) 

Zmluvná cena:      209978,4 

Dátum uzavretia zmluvy:     14.3.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20165472 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      - 

 

P.č.1.2.7 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:      Sanácia parkiet      

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   6 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Boris Debrecký, A.Kubinu 13, Trnava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   8 392,80  

Zmluvná cena:      6 300,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     9.3.2016    

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - Z20164979 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       
      

P.č.1.2.8 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:       Zvýšenie intenzity osvetlenia   

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   6 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      PC SEMA, s.r.o.,   Bôrická cesta 103, 

Žilina   

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   14 505,60  

Zmluvná cena:      11 723,52    

Dátum uzavretia zmluvy:     9.3.2016     

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20164978 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      - 

 

P.č.1.2.9 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:       Nákup výpočtovej techniky SORO  

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      PERFORMANCE, s.r.o., 

Rybničná 40, Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5 880,00  

Zmluvná cena:      5 331,00    

Dátum uzavretia zmluvy:     10.3.2016     

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20165217 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      - 

 

P.č.1.2.10 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Úsporné žiarivky do osvetľovacích 

telies 
Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Mgr. Miroslava Boháčová - BOA, 

Trebišovská 19, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5 898,60 

Zmluvná cena:      5 499,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     15.3.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20165474 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      - 

 

P.č.1.2.11 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Letenky Taiwan 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      GO travel Slovakia, s.r.o., 

Moskovská 15, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   31 248,00 

Zmluvná cena:      20 428,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     9.3.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20164952 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      - 

 

P.č.1.2.12 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Zabezpečovanie rozvodov NN - 

zapájanie a odpájanie stánkov na elektrickú energiu 



Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      PROFILINE Group, s.r.o., 

Zohorská 152/44, 90055 Lozorno 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   15 720,48 

Zmluvná cena:      11 946,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     29.3.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20166981 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      - 

 

P.č.1.2.13 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Dodávka a pokládka kobercov 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   6 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      JUTEX - Contract, s.r.o.,  Ivánska 

cesta 2, 82104 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   13 696,42 

Zmluvná cena:      9 463,20 

Dátum uzavretia zmluvy:     30.3.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20166983 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      - 

 

P.č.1.2.14 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Kolaboračná platforma zahrňujúca 

kancelársky balík MS Office 365 Enterprise E3 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      exe, a.s.,  Slávičie údolie 6, 81102 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   74 466,00 

Zmluvná cena:      47 028,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     1.4.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20166987 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      - 

 

P.č.1.2.15 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 



Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Interiérové vybavenie - kancelársky 

nábytok 1_2016 alebo ekvivalent    

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   24 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: 0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Attila Kovács MELMAKO III, 

Žižková  4/B, 04001 Košice-Juh 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   33 856,52 

Zmluvná cena:      12 890,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     5.4.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20167605 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  

 

P.č.1.2.16 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie životného prostredia a mestskej 

zelene 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Samozavlažovacie nádoby pre zeleň 

Druh postupu:        

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :   

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     

Úspešný uchádzač:      mmcité2 s. r. o., Brnianska 2, 911 

01 Trenčín 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   177 782,76 

Zmluvná cena:      154 750,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     13.4.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.17 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie komunikačné a marketingu 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Reklamné predmety a nosiče 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   6 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      REDA s.r.o., Galvaniho 16, 82104 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   23 998,80 

Zmluvná cena:      14 699,99 

Dátum uzavretia zmluvy:     14.4.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20168473 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 



 

P.č.1.2.18 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Interiérové vybavenie reprezentačných 

priestorov 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      PC SEMA, s.r.o.,   Bôrická cesta 103, 

Žilina 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   9 488,60 

Zmluvná cena:      8 940,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     1.6.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201613273 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.19 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie komunikačné a marketingu 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Tlačové služby BTB, BKIS, DP 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Ultra Print Digital, s.r.o., Pluhová 49, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   248 400,00 

Zmluvná cena:      163 900,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     7.6.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201613995 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.20 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie komunikačné a marketingu 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Zabezpečenie grafických prác pre účely 

verejných obstarávateľov 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   19 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Ultra Print Digital, s.r.o., Pluhová 49, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   219 522,00 

Zmluvná cena:      71 400,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     22.4.2016 



Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20169173 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.21 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Nákup vozidiel 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      DANUBIASERVICE, a.s., 

Rožňavská 30, 82104 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   30 769,20 

Zmluvná cena:      29 800,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     22.4.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20169174 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.22 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie životného prostredia a mestskej 

zelene 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Kúpa lavičiek 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      mmcité2 s. r. o., Brnianska 2, 911 

01 Trenčín 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   24 810,00 

Zmluvná cena:      15 899,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     4.5.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201610354 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.23 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Vodorovné dopravné značenie 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      SAROUTE, s.r.o., Mládežnícka 326, 

01701 Považská Bystrica 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5 963 568,00 



Zmluvná cena:      3 480 000,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     13.6.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201614574 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.24 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Umelecko remeselná obnova 

Primaciálného paláca 

Druh postupu:       prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Akademický sochár Vladimír Višváder - 

VILLARD, Na križovatkách 19, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   34 906,80 

Zmluvná cena:      34 918,20 

Dátum uzavretia zmluvy:     3.5.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.25 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Obnova drevenej dlažby Primaciálného 

paláca 

Druh postupu:       prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      design MF, s.r.o., Starorímska 2, 851 10, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   31 957,20 

Zmluvná cena:      26 570,56 

Dátum uzavretia zmluvy:     3.5.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.26 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Kvetinová výzdoba v centrálnej časti 

Hlavného mesta SR Bratislavy a starostlivosť o ňu. 
Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      KULLA SK, s.r.o.,  Trnavská cesta 110/B, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   39 312,00 

Zmluvná cena:      39 312,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     28.4.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20169652 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.27 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Umelecko remeselná obnova sôch 

Primaciálného paláca 

Druh postupu:       prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      GryfArt, s.r.o., Ivan Škandík, Dolná Ves 

33 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   35 988,00 

Zmluvná cena:      35 700,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     3.5.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.28 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Nákup výpočtovej techniky pre 

verejného obstarávateľa 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      PERFORMANCE, s.r.o., 

Rybničná 40, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   8 936,33 

Zmluvná cena:      8 934,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     13.5.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201611379 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.29 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Vykonanie odborných prehliadok a 



odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových, tlakových, 

nízkotlakových kotolní, regulačných  staníc plynu a rozvodov plynu 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   8 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      REVSTAV s.r.o., Námestie 

Slobody 16, 81231 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   7 110,46 

Zmluvná cena:      2 640,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     13.5.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201611375 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.30 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Interiérové vybavenie - konferenčné 

stoličky 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   11 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Jarmila Svítková-BIBIONE, 

Tehelná 14, 91701 Trnava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   17 757,12 

Zmluvná cena:      5 760,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     20.4.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20168845 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.31 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Hydraulické výsuvné stĺpiky 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Peter Martiny, s. r. o.,  Kaštieľska 

14, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   51 462,60 

Zmluvná cena:      51 366,60 

Dátum uzavretia zmluvy:     1.6.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201613271 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 



P.č.1.2.32 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Mestská polícia 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Nákup vozidiel pre mestskú políciu 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      IMPA Bratislava, a.s., Panónska 

cesta 23, 851 04 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   122 347,52 

Zmluvná cena:      95 833,33 

Dátum uzavretia zmluvy:     9.6.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201614236 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.33 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Prevádzka, údržba, oprava a obsluha 

pohyblivých schodov, čerpacích   staníc, obsluha schodiskových plošín pre imobilných 

občanov  v podchodoch a na komunikáciách v Bratislave  
Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Peter Martiny, s. r. o.,  Kaštieľska 

14, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   169 089,00 

Zmluvná cena:      82 053,60 

Dátum uzavretia zmluvy:     28.5.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201612972 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.34 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Dodávka a osadenie odpadkových 

košov s popolníkom 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. , 

Súmračná 23, 82102 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   102 806,00 

Zmluvná cena:      85 800,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     9.6.2016 



Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201614237 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.35 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej prevádzky 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Údržba vianočných stánkov a výroba 

chýbajúcich dielov vianočných stánkov 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Branislav Paluch, Ochodnica 21 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   52 800,00 

Zmluvná cena:      42 000,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     31.5.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201613269 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.36 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Vypracovanie realizačnej dokumentácie 

Projekty organizácie dopravy na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných 
úsekov ciest 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      HELVET, s.r.o., Mládežnícka 326, 

01701 Považská Bystrica 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   48 000,00 

Zmluvná cena:      47 880,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     31.5.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201613268 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.37 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie školstva 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Preprava zájazdovými autobusmi 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      ASOS, s. r. o., M. A. Bazovského 

2355/11, 95503 Topoľčany  



Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   6 700,00 

Zmluvná cena:      6 700,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     1.6.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201613227 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.38 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Mestská polícia 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Výroba, tlač samolepiek 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      EMPOWER & Holding, s.r.o., 

Hronská 4, 93401 Levice 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1 859,21 

Zmluvná cena:      1 858,80 

Dátum uzavretia zmluvy:     26.5.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201612747 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.39 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Nákup elektrospotrebičov 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, 058 

01 Poprad 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   13 560,00 

Zmluvná cena:      12 799,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     8.7.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201616840 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.40 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Kúpa a pokládka kobercov 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      JUTEX - Contract, s.r.o. , Ivánska cesta 2, 

82104 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5 099,00 

Zmluvná cena:      6116,20 

Dátum uzavretia zmluvy:     1.8.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201618971 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.41 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Správa nehnuteľného majetku 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Výmena okien Tomanková 

Druh postupu:       prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      ALFAPLAST trade, s.r.o., Prievidza 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   83 994,00 

Zmluvná cena:      66 692,80 

Dátum uzavretia zmluvy:     27.7.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.42 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :     

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Vypracovanie a dodanie externých 

služieb spojených s komunikačnými aktivitami a s odbornou expertízou 
Druh postupu:        

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :   

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     

Úspešný uchádzač:      Solved - The Cleantech Company Oy, 

organizačná zložka, Hviezdoslavovo nám. 20, 811 02 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    

Zmluvná cena:      16 800,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     2.6.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.43 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie zahraničných vzťahov a 

protokolu 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Poskytnutie služby pri realizácii 



podujatia s názvom „Verejné podujatie v rámci 7. summitu Výboru regiónov v 

Bratislave v dňoch 6.-8.7.2016 v Starej tržnici“ 

Druh postupu:       prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Občianske združenie Hlava 98, 

Lermontovova 8, 81105 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   40 000,00 

Zmluvná cena:      39 898,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     4.7.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.44 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie zahraničných vzťahov a 

protokolu 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Výroba a dodanie 1000 ks trojjazyčnej 

publikácie s názvom Bratislava - Radnica, City Hall, Rathaus 

Druh postupu:       výnimka ZVO predsedníctvo EÚ 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      MS AGENCY, s.r.o., Tallerova 10, 811 

02 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   28 050,00 

Zmluvná cena:      28 050,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     22.7.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.45 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Oprava vozovky 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň 

záhon 4, 82104 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1 496 888,20 

Zmluvná cena:      1 495 999,20 

Dátum uzavretia zmluvy:     8.8.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201619453 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 



P.č.1.2.46 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Správa telovýchovných a rekreačných 

zariadení STARZ 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Dodávka parkovej lavičky s recyklátom 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 

1493, 02302 Krásno nad Kysucou 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   17 100,00 

Zmluvná cena:      16 890,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     26.8.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201620052 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.47 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie životného prostredia a mestskej 

zelene 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Nepretržitý výkon vybraných činností 

veterinárnej asanácie 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      SLOBODA ZVIERAT, Mlynské nivy 37, 

81109 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   144 000,00 

Zmluvná cena:      140 750,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     19.8.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201621342 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.48 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Výmena radiátorových ventilov a 

termostatických regulačných hlavíc 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   10 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      U N I M A T spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 

97101 Prievidza 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   12 600,00 



Zmluvná cena:      7 989,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     6.9.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201623810 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.49 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie stavebných činností 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Rekonštrukcia detských ihrísk a 

verejných plôch vo Vešeléniho záhrade na Dunajskej ul. v Bratislave 
Druh postupu:       prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      FUN TIME, s.r.o., Nobelova 18/A, 831 02 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   31 116,00 

Zmluvná cena:      31 116,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     29.9.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.50 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie mestskej zelene 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Dodávka a osadenie odpadkových 

košov 
Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      mmcité2 s. r. o., Brnianska 2, 911 01 

Trenčín 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   8 883,65 

Zmluvná cena:      8 666,76 

Dátum uzavretia zmluvy:     10.10.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201629222 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.51 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Zapožičanie, montáž, demontáž a 

rozmiestenie snehových zábran 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Jozef Kvaššay, SNP 1446/44, 01701 

Považská Bystrica 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   50 958,00 

Zmluvná cena:      50 958,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     20.10.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201633154 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.52 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Správa nehnuteľného majetku 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Dodanie GPS prístroja na mapovanie a 

zber dát pre GIS, doplnkového príslušenstva a vybavenia a dodanie RTK korekcií cez 

GPRS zo siete referenčných staníc vrátane technickej podpory 
Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      GEOTECH Bratislava s. r. o., 

Černyševského 26, 851 01 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   13 284,00 

Zmluvná cena:      13 200,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     20.10.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201633151 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.53 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Dodávka, osadenie a odstránenie 1 455 

ks drevených stĺpikov – smerových kolov 
Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      DOSA Slovakia, s. r. o., Dostojevského 

12, 01401 Bytča 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   13 153,20 

Zmluvná cena:      12 571,20 

Dátum uzavretia zmluvy:     28.10.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201634627 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.54 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 



Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Montáž, demontáž vianočných stánkov, 

jedálenských pultov a prekrytia fontány na Hlavnom námestí a manipulačné práce 

počas montáže a demontáže vianočných stánkov, montáže a demontáže jedálenských 

pultov okolo fontány na Hlavnom námestí a ostané súvisiace manipulačné práce pre 

podujatie „Vianočné trhy 2016“. 

Druh postupu:       prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Branislav Paluch, Ochodnica 21, 02335 

Ochodnica 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   84 000,00 

Zmluvná cena:      83 712,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     31.10.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.55 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Nákup výpočtovej techniky notebooky a 

desktopy 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   7 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      PERFORMANCE, s.r.o., 

Rybničná 40, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   12 675,41 

Zmluvná cena:      10 649,99 

Dátum uzavretia zmluvy:     4.11.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201636332 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.56 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Skriňová dodávka 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      PPC TEAM plus s.r.o., Maróthyho 6, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   20 691,85 

Zmluvná cena:      18 690,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     4.11.2016 



Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201636319 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.57 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Interiérové vybavenie - nábytok, 

stoličky 
Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   11 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      KONIMPEX, spoločnosť s ručením 

obmedzeným, Jantárova 32, Košice 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   58 358,72 

Zmluvná cena:      32 880,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     14.11.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201638588 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.58 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Generálny investor Bratislavy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Výstavba cestnej svetelnej signalizácie 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   368 459,46 

Zmluvná cena:      358 200,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     21.11.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201640493 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.59 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie stavebných činností 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Rekonštrukcia detských ihrísk a 

verejných plôch v Bratislave 

Druh postupu:       prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      FUN TIME, s.r.o., Nobelova 18/A, 831 02 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   53 892,00 



Zmluvná cena:      52 200,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     3.11.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.60  
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSAP – Nórske fondy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Rekonštrukcia vodohospodárskych 

objektov protipožiarne nádrže na železnej studienke č.3 a č. 4  
Druh postupu:        

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      VODOSTAV SR, s.r. o., Banská Bystrica 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   238 439,00 

Zmluvná cena:      235 420,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     30.11.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - Vestník č. 208/2016 - 26.10.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      Vestník č. 208/2016 - 26.10.2016 

 

P.č.1.2.61 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Výroba a montáž žalúzií 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   16 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      EURO-MONT SK s.r.o., Robotnícka 

3905/6 , 97401 Banská Bystrica 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   13 348,32 

Zmluvná cena:      6 959,88 

Dátum uzavretia zmluvy:     9.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201645678 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.62 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Ubytovňa Fortuna 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Oprava prístupového chodníka ku 

hlavnému vchodu  

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      USD Lučenec s.r.o., Gagarinova 2897/32, 

98401 Lučenec 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   15 000,00 

Zmluvná cena:      12 279,60 

Dátum uzavretia zmluvy:     9.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201645706 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.63 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Správa nehnuteľného majetku 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Výmena okien Markovova 1 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      ALFAPLAST trade, s.r.o., Prievidza 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   181 887,84 

Zmluvná cena:      171 781,20 

Dátum uzavretia zmluvy:     12.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z2016446080 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.64 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Nákup výpočtovej techniky – pracovné 

stanice-desktopy, diskové úložisko, zálohovacie úložisko, sieťové zariadenia 
Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   148 953,60 

Zmluvná cena:      145 900,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     14.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201646629 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.65 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Nákup výpočtovej techniky – blade 

servre a databázové licencie  



Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      PERFORMANCE, s.r.o., 

Rybničná 40, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   74 786,40 

Zmluvná cena:      60 958,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     14.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201646630 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.66 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie mestskej zelene 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Samozavlažovacie nádoby pre zeleň 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      mmcité2 s. r. o., Brnianska 2, 911 01 

Trenčín 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   60 000,00 

Zmluvná cena:      58 951,78 

Dátum uzavretia zmluvy:     19.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201647358 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.67 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Dodávka a montáž schodiskových 

plošín pre imobilných občanov v podchode 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      VELCON spol.s r.o. , Továrenská 368/40, 

97631 Vlkanová 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   30 487,80 

Zmluvná cena:      28 020,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     22.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201648109 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.68 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Ubytovňa Fortuna 



Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Oprava výťahu Transporta A10 320/4  

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, 83000 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   37 000,00 

Zmluvná cena:      36 798,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     22.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201648105 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.69 
Útvar, ktorý realizoval zákazku : Oddelenie informačných technológií    

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Nákup výpočtovej techniky – notebooky 

a desktopy 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   6 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   123 471,60 

Zmluvná cena:      122 700,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     22.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z2016448148 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.70 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        LED panely 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   7 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 81104 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   100 000,00 

Zmluvná cena:      48 600,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     23.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201648205 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 



P.č.1.2.71 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Digitálna farebná veľkoplošná 

multifunkčná tlačiareň HP DesignJet T7200 / F2L46A“ a digitálny scaner A0 - HP SD 

Pro 44-in / G6H50B alebo ekvivalenty uvedených zariadení. 
Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Tecprom-Trifit spol. s r.o., Trnavská cesta 

84, 82102 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   24 420,00 

Zmluvná cena:      24 228,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     23.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201648311 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.72 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Objektová bezpečnosť objektov 

verejného obstarávateľa a jeho kancelárskych priestorov. Upgrade a inštalácia 

kamerového systému v budovách verejného obstarávateľa. 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   6 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Insomnium, s. r. o., Račianska 155, 83415 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   23 228,12 

Zmluvná cena:      13 629,16 

Dátum uzavretia zmluvy:     27.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201648442 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.73 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Osobné motorové vozidlá nižšej 

strednej triedy 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. 

Trnavského 14, 84101 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   90 950,88 



Zmluvná cena:      87 700,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     27.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201648440 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.74 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Skriňová dodávka 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      PPC TEAM plus s.r.o., Maróthyho 6, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   24 048,00 

Zmluvná cena:      24 040,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     27.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201648438 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.75 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Ubytovňa Fortuna 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Preventívna údržba a prehliadka pre 

zabezpečenie akcieschopnosti požiarnych uzáverov 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      hukoflek group, s. r. o., Okružná 9, 97251 

Handlová 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2 376,00 

Zmluvná cena:      793,82 

Dátum uzavretia zmluvy:     29.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201648683 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.76 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Licencie Microsoft Windows server 

CAL 
Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   9 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Altrinia s. r. o., Kopčianska 3759/15 , 

85101 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   21 888,00 

Zmluvná cena:      18 545,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     30.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201648676 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.77 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Nákup výpočtovej techniky – VPN, 

IPSec a desktopy 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      PERFORMANCE, s.r.o., 

Rybničná 40, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   10 000,00 

Zmluvná cena:      7 344,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     30.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201649090 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.78 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Nákup výpočtovej techniky – server  

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   11 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      PERFORMANCE, s.r.o., 

Rybničná 40, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   6 650,14 

Zmluvná cena:      3 489,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     30.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - Z201649092 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č.1.2.79 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      podlimitná 

Názov zákazky:        Dodávka racku s príslušenstvom 



Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   7 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      TooNet, s.r.o. 

Seberiniho 1, 82103 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   10 320,00 

Zmluvná cena:      7 120,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     30.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - Z201649093 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.2.80  

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Základná umelecká škola Jozefa 

Kresánka 

Druh zákazky:      nadlimitná 

Názov zákazky:     Dodávka a montáž plastových okien  

Druh postupu:       zákazka zadaná cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: 0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia   áno 

Úspešný uchádzač:                                                    Obnovstav s.r.o, Budatínska Lehota 132,  

02336 Kysucké Nové mesto 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (Eur) 30 000,00  

Zmluvná cena  po EA (Eur):     29 700,00                                  

Dátum uzavretia zmluvy    06.06.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.81 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      podlimitná zákazka  

Názov zákazky:        Kopírovací papier -xerox A4 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      SCP PAPIER, a. s., Mostová 

5358/29, Ružomberok 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2400 

Zmluvná cena:      2023,68 

Dátum uzavretia zmluvy:     10.2.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - Z20162317 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

  

 

P.č. 1.3.82 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie školstva  



Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Stravné poukážky 

Druh postupu:      EKS   

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:  2   

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., 

Kálov 356, 01001 Žilina 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2 530,00 

Zmluvná cena:      2 500,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     7.4.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20167820 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.83 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie územného plánovania 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Územný plán zóny Dunajská 

Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      aplus.sk, s.r.o., Medvedzie Sídlisko 

153/36, Tvrdošín 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   23 460,00 

Zmluvná cena:      17 261,70 

Dátum uzavretia zmluvy:     8.6.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.84 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie ľudských zdrojov 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Balík služieb elektronickej inzercie 

pracovných ponúk 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Profesia, spol. s r.o.,  Pribinova 25, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3 840,00 

Zmluvná cena:      3 813,60 

Dátum uzavretia zmluvy:     28.4.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20169654 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 



P.č. 1.3.85 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie komunikácií 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Právna analýza zmlúv Siemens 

Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      HMG LEGAL, s. r. o., Štefanovičova 12, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   22 800,00 

Zmluvná cena:      22 800,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     29.4.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.86 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie zahraničných vzťahou a 

protokolu 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Cena primátora catering 

Druh postupu:       §9 ods.9 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      SEBA, Senator Banquets, s.r.o., 

Saratovská 2/A, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5 000,00 

Zmluvná cena:      4 926,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     20.4.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.87 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Mestská polícia 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Revízia elektrických spotrebičov pre 

mestskú políciu 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   7 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      KP, s.r.o., Kragujevská 398, Žilina 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2 376,00 

Zmluvná cena:      1 680,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     17.5.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20161669 



Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.88 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Mestská polícia 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Tlač služobných kníh a tlačív pre 

mestskú políciu 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   6 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Tlačiareň svidnícka, s.r.o.,  Ul. čat. 

Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5 475,96 

Zmluvná cena:      1 200,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     1.6.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z20163226 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.89 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Kožená sedacia rohová súprava 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Marián Uhlár, Hlavná 29, 05601 Gelnica 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2 640,14 

Zmluvná cena:      2 640,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     20.7.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201617878 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.90 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie správy komunikácií 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Dodávka náhradných dielov na opravu 

pohyblivých schodov 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Peter Martiny, s. r. o.,  Kaštieľska 

14, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   56 035,00  



Zmluvná cena:      55 650,0 

Dátum uzavretia zmluvy:     26.7.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201618449 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.91 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Mestská polícia 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Revízia plynovej kotolne 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   10 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      REVIZ-DETVA s.r.o., Ľ. Zeljenku 

1668/8, 96212 Detva 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3 469,20 

Zmluvná cena:      1 250,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     1.8.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201618970 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.92 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie stratégie a projektov 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Rekonštrukcia komunikácií, uzol 

križovatka Bosákova – Jantárová – predĺženie autobusovej zástavky 
Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 

040 17 Košice, Závod Bratislava, Pri trati 25/A, 821 06 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   12 470,11 

Zmluvná cena:      12 470,11 

Dátum uzavretia zmluvy:     17.6.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.93 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie verejného obstarávania 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Poskytnutie služieb spojených 

s realizáciou procesov vo VO 

Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      eBIZ Corp s.r.o., Lehotského 1, 811 06 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   23 998,80 

Zmluvná cena:      19 440,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     28.6.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.94 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie ľudských zdrojov 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Cielený výber a adresné vyhľadávanie 

kandidátov 

Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      FIDUCIA, spol. s r.o., Kutlíkova 17, 

85250 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   23 998,00 

Zmluvná cena:      23 998,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     20.7.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.95 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie zahraničných vzťahou a 

protokolu 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Dodávka 300 ks maľovaných 

dunajských kamienkov na reprezentačné účely 

Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Lepší svet, n.o., Osuského 1643/8, 851 03 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5 760,00 

Zmluvná cena:      5 760,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     21.7.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.96 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie stratégie a projektov 



Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Vypracovanie správy o hodnotení 

činnosti 
Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   23 340,00 

Zmluvná cena:      23 340,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     2.8.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.97 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Interiérové vybavenie 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, 

960 01 Zvolen 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2 214,80 

Zmluvná cena:      2 211,60 

Dátum uzavretia zmluvy:     23.9.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok – Z201627288 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.98 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie ľudských zdrojov 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Realizácia analýzy procesov pre 

zvýšenie výkonnosti kľúčových agend 

Druh postupu:       §117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   21 675,00 

Zmluvná cena:      21 675,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     12.10.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 



P.č. 1.3.99 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Kancelária prvého kontaktu 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Nástenky s magnetkami 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Lamitec, spol. s r.o. 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   687,60 

Zmluvná cena:      685,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     12.10.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok – Z201630395 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

 

P.č. 1.3.100 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie školstva 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        umelecký výkon v rámci projektu 

Seniorfest 2016 

Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      SĽUK, Balkánska č. 31, 853 08 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1 800,00 

Zmluvná cena:      1 800,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     25.10.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.101 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Mestská polícia 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Reklamné predmety MsP 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Hauerland spol. s r.o.,  Matúšova 56, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   975,23 

Zmluvná cena:      780,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     1.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok – Z201643591 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 



 

P.č. 1.3.102 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vnútornej správy 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Reštaurátorský výskum 

Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Akademický sochár Vladimír Višváder - 

VILLARD, Na križovatkách 19, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   23 880,00 

Zmluvná cena:      20 844,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     11.11.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok - 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.103 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Mestská polícia 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Odborné prehliadky v nízkotlakovej 

plynovej kotolni 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   7 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Ing. Vladimír Prvý - TPZ-Prvá, Šustekova 

21, 85104 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1 000,00 

Zmluvná cena:      264,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     9.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok – Z201645677 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.104 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Mestská polícia 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Nákup elektrospotrebičov 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Ivan Hoferica - LIMAR, Pod komínom 8, 

08001 Prešov 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2 267,58 

Zmluvná cena:      2 157,99 

Dátum uzavretia zmluvy:     9.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok – Z201645670 



Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.105 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Ubytovňa Fortuna 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Nákup čistiaceho podlahového stroja a 

vysávača/fúkača lístia, alebo ekvivalentov zariadení za dodržania všetkých 

požadovaných parametrov, pre zabezpečenie čistiacich prác priestranstiev verejného 

obstarávateľa. 
Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Yves & Soteco Slovakia, s.r.o., 

Elektrárenská 13739/6, 83104 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3 400,00 

Zmluvná cena:      3 120,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     21.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok –Z201647879 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.106 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií 

Druh zákazky :      Podlimitná zákazka 

Názov zákazky:        Nákup výpočtovej techniky – server pre 

konsolidáciu Active Directory 

Druh postupu:       EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      cORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, 058 

01 Poprad 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3 100,00 

Zmluvná cena:      2 189,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     30.12.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok – Z201647879 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní 

 

P.č. 1.3.1 

Druh zákazky                                                             zákazka s nízkou hodnotou   

Názov zákazky   Statický posudok pre realizáciu zámeru 

extenzívnych  vegetačných striech  na 

existujúcich strechách objektu Domova 

seniorov Archa v Bratislave... 

Druh postupu                                                             § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 

Úspešný uchádzač                                       ML VALUE spol. s.r.o.  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (Eur) 5 123,67  

Zmluvná cena  bez DPH (Eur)  2 600,00 

Dátum uzavretia zmluvy     14/07/2016                                                       

Útvar, ktorý požiadal o zákazku   HA   

Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 

 

P.č. 1.3.2 

Druh zákazky                                                             zákazka s nízkou hodnotou   

Názov zákazky   Znalecké služby 

Druh postupu                                                             § 117 ZVO / 

                                                                                   zabezpečenie znalcov pre elektronický  

                                                                                   náhodný výber - podľa interného predpisu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   10 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 

Úspešný uchádzač      = 10 úspešných uchádzačov/zhotoviteľov

       Zhotoviteľ č. 1 –Ing. Peter Kapusta                                        

       Zhotoviteľ č. 2 –Ing. Juraj Talian, PhD. 

       Zhotoviteľ č. 3 –FINDEX, s.r.o. 

       Zhotoviteľ č. 4 –Ing. Monika Nitková 

       Zhotoviteľ č. 5 –Ing. arch. Milan Haviar 

       Zhotoviteľ č. 6 –Ing. Iveta Engelmanová 

       Zhotoviteľ č. 7 –Ing. Jozef Fajnor 

       Zhotoviteľ č. 8 –Ing. Miroslava Juritková 

       Zhotoviteľ č. 9 – CENEKON spol. s.r.o. 

       Zhotoviteľ č. 10 –Ing. Barbara Chamulová 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (Eur) 19.990,00  

Zmluvná cena  bez DPH (Eur)  do vyčerpania limitu PHZ 

Dátum uzavretia zmluvy     29/07/2016                                                       

Útvar, ktorý požiadal o zákazku   SSN   

Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 

 

P.č. 1.3.3 

Druh zákazky                                                            zákazka s nízkou hodnotou  

Projekt: ACC02003   

Názov zákazky   Letecké termografické snímkovanie 

vybraných koridorov mesta Bratislavy 



Druh postupu                                                             § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 

Úspešný uchádzač                                      PHOTOMAP, s.r.o.  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (Eur) 13 050,00  

Zmluvná cena  bez DPH (Eur)  12 500,00 

Dátum uzavretia zmluvy     23/08/2016                                                                                                             

Útvar, ktorý požiadal o zákazku   HA + OSAP   

Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 

 

P.č. 1.3.4 

Druh zákazky                                                             zákazka s nízkou hodnotou   

Názov zákazky   Hluková štúdia – Nosný systém MHD, 

prevádzkový úsek Janíkov dvor – 

Šafárikovo námestie v Bratislave 

ucelená časť Starý most a Petržalka 

Druh postupu                                                             § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 

Úspešný uchádzač                                      Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (Eur) 3 693,33  

Zmluvná cena  bez DPH (Eur)  3 600,00 

Dátum uzavretia zmluvy     objednávka                                                       

Útvar, ktorý požiadal o zákazku   OSAP   

Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 

 

P.č. 1.3.5 

Druh zákazky                                                             zákazka s nízkou hodnotou   

Názov zákazky   Kôň pre potreby MsP  

Druh postupu                                                             § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 

Úspešný uchádzač                                       Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny 

podnik  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (Eur) 2 083,33  

Zmluvná cena  bez DPH (Eur)  2 000,00 

Dátum uzavretia zmluvy     19/12/2016                                                                                                            

Útvar, ktorý požiadal o zákazku   OSAP   

Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 

 

P.č. 1.3.6 

Druh zákazky                                                             zákazka s nízkou hodnotou   

Názov zákazky   Zabezpečenie cateringových služieb na 

tradičné vianočné stretnutie primátora 

hl. mesta SR Bratislavy s vedúcimi 

diplomatických misií  akreditovaných 



v SR dňa 13.12.2016 v Zrkadlovej sieni 

Primaciálneho paláca / Koktejl 

Druh postupu                                                             § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 

Úspešný uchádzač                                       SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (Eur) 5 209,60  

Zmluvná cena  bez DPH (Eur)  5 209,00 

Dátum uzavretia zmluvy     objednávka                                                       

Útvar, ktorý požiadal o zákazku   OZVP   

Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 

 

P.č. 1.3.7 

Druh zákazky                                                             zákazka s nízkou hodnotou   

Názov zákazky   Catering pre vianočné stretnutie 

zamestnancov magistrátu dňa 

13.12.2016 v Starej tržnici  

Druh postupu                                                             § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 

Úspešný uchádzač                                       ROXY CATERING, s.r.o.  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (Eur) 8 926,33  

Zmluvná cena  bez DPH (Eur)  7 825,00 

Dátum uzavretia zmluvy     objednávka                                                       

Útvar, ktorý požiadal o zákazku   OKM   

Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 

 

P.č. 1.3.8 

Druh zákazky                                                             zákazka s nízkou hodnotou   

Názov zákazky   Zabezpečenie cateringových služieb na 

tradičné vianočné stretnutie primátora 

hl. mesta SR Bratislavy s osamelými 

seniormi dňa 22.12.2016 v Justiho sieni 

Primaciálneho paláca  

Druh postupu                                                             § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 

Úspešný uchádzač                                      LADY GASTRO, spol. s.r.o.  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (Eur) 2 091,99  

Zmluvná cena  bez DPH (Eur)  1 837,50 

Dátum uzavretia zmluvy     objednávka                                                       

Útvar, ktorý požiadal o zákazku   OZVP   

Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 

 

P.č. 1.3.9 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSAP 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 



Názov zákazky:        Odborný  geologický  dohľad  na 

geologickú úlohu Sanácia havarijného zosuvu lokalita Devínska cesta 
Druh postupu:       §9, ods.9 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Katedra inž.geológie PRIF UK  

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   7 536,00     

Zmluvná cena:      7 100,00 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     01.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.10 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSK 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:               Vyhodnotenie vplyvu realizácie opráv 

komunikácií na intenzitu dopravy cestnej siete Bratislavy 

Druh postupu:       §9, ods.9 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Centrum dopravního výzkumu, v. v. Brno, 

Česká republika 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   12 450,00 bez DPH 

Zmluvná cena:      6 355,00 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     02.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 
 

P.č. 1.3.11 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OVS 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Elektronický zabezpečovací systém 

objektu Mestskej knižnice, Laurinská 5, Bratislava 

Druh postupu:       §9, ods.9 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      ABELA, s.r.o. 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   2 883,17 bez DPH 

Zmluvná cena:      2 798,09 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     02.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.12 



Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OLP 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Právne poradenstvo v oblasti návrhov 

legislatívnych zmien 

Druh postupu:       §9, ods.9 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  3 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      White & Case s.r.o., Hlavné námestie 5, 

Bratislava 811 01 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   200,00   bez DPH/hod 

Zmluvná cena:      200,00   bez DPH/hod 

Dátum uzavretia zmluvy:     03.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.13 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OZVP 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Zabezpečenie slávnostného pracovného 

obedu pri príležitosti prijatia Lord Mayor of the City of London s delegáciou v Zelenom 

salóne dňa 18.5.2016 

Druh postupu:       §9, ods.9 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      SHARKAM VIP CATERING  s.r.o. 

Veternicová 33, 841 05 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   1 333,00  bez DPH 

Zmluvná cena:      1 302,00   bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     05.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.14  
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSAP 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Vypracovanie a dodanie externých 

služieb spojených s komunikačnými aktivitami a s odbornou expertízou Koncepcie a 

Implementačnej mapy SMART TWINS 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Solved- The Cleantech Company Oy, o.z., 

Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   17 546,46  bez DPH 

Zmluvná cena:      16 800,00  bez DPH 



Dátum uzavretia zmluvy:     05.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.15 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OKŠŠM 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        XI. športové hry Magistrátu 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Andrej Gabura ARG – COM, 

Majerníková 3043/58, 841 05 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   2 996,67  bez DPH 

Zmluvná cena:      2 996,67  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     05.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.16 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OKŠŠM 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Zakúpenie, grafický návrh a potlač 

tričiek na medzinárodné športové podujatia a Mestský parlament mladých 
Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      FIDAT, s.r.o., Fraňa Kráľa 24, 811 05 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   1 733,33  bez DPH 

Zmluvná cena:      1 730,00  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     05.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.17 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OLZ 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Výber personálno - poradenskej 

spoločnosti (max. troch poskytovateľov) za účelom cieleného výberu a adresného 

vyhľadávania vhodných kandidátov na základe požiadaviek objednávateľa 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      EUROPERSONAL & FABRIKA s.r.o., 

Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   od 16 000,00  bez DPH  do  19 350,00 bez 

DPH 

Zmluvná cena:      20% z ročného príjmu vybraného 

uchádzača EUR bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     06.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.18 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie SO pre IROP BA 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Návrh a vytvorenie webovej stránky – 

www.iropba.sk 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      WEBHOUSE, s.r.o. Levského 3187/6, 

14300 Praha 12, Česká republika 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   4 450,00  bez DPH 

Zmluvná cena:      2 999,45  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     07.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.19 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OZVP 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Interiérová zeleň a kvetinové 

aranžmány 
Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Kulla Garden,s.r.o.,Trnavská cesta 110/B, 

821 01 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   5 102,40  bez DPH 

Zmluvná cena:      4 661,68  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     07.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.20 

http://www.iropba.sk/


Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSAP 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Zabezpečenie a dodanie externých 

služieb spojených s občerstvením pre úvodné podujatie projektu CERIecon 
Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      RAUT s. r. o., Nová Ľubovňa 7, Nová 

Ľubovňa 065 11 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   2 070,17  bez DPH 

Zmluvná cena:      1 548,41  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     07.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.21 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSAP 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Hluková štúdia - „Nosný systém MHD, 

prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave“ časť Štúrova ulica 
Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.,V. 

Tvrdého 23, 010 01 Žilina     

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   2 966,66  bez DPH 

Zmluvná cena:      2 800,00  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     09.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.22 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSAP 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Vyhľadávacia štúdia možností 

realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave 
Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Inštitút priestorového plánovania, 

Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava   

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   19 633,33  bez DPH 

Zmluvná cena:      19 500,00  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     09.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 



Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.23 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSAP 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Poradenská a expertná činnosť v 

oblasti dopravného inžinierstva, posudzovania projektových dokumentácií dopravných 

stavieb a dopravných investičných zámerov výstavby 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      EU Consulting group, s.r.o., Bajkalská  

9/A,  831 04  Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   Hodinová sadzba:   max. 40 € bez DPH 

Zmluvná cena:      34,00  bez DPH/hod 

Dátum uzavretia zmluvy:     09.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.24 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OLZ 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Realizácia školenia: práca so softvérom 

PTV Vision- softwarový systém pre dopravné plánovanie súčasťou ktorého sú programy 

VISUM a VISSIM a ich aktualizácie. VISUM (výpočty matíc IAD/HD, pridelenie na 

sieť, analýzy), VISSIM (simulácie dopravných prúdov) 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      IR DATA, Pohraničníkov 51, 851 10 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   4 950,  bez DPH 

Zmluvná cena:      4 950,  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     10.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.25 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OKM 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Magistrátny deň Bratislava - 1. ročník 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Quinta Essentia, s.r.o.,Telocvičná 16, 821 

05  Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   18 776,23   bez DPH 

Zmluvná cena:      18 458,40   bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     10.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.26 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OLZ 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Realizácia analýzy procesov a 

organizačného členenia Objednávateľa a návrh zlepšení pre zvýšenie výkonnosti jeho 

kľúčových agend 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., 

Karadžičová 2, 815 32 Bratislava      

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   max. 19 000,00  bez DPH/2r. 

Zmluvná cena:      42,50  bez DPH/hod  

Dátum uzavretia zmluvy:     10.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.27 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OKM 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Priame prenosy (live streaming) zo 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy 
Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Digitel, s.r.o., Heinolská 2, 921 01 

Piešťany 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   17 599,80  bez DPH 

Zmluvná cena:      14 400,00  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     10.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.28 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSRMT 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 



Názov zákazky:        Štúdia odvádzania zrážkových vôd zo 

svahov Malých Karpát 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      HYDROCOOP, s.r.o. Dobšinského 32, 

811 05 Bratislava 1 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   17 913,00  bez DPH 

Zmluvná cena:      15 600,00  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     10.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.29 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSRMT 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Štúdia demografického potenciálu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do roku 2050 
Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      INFOSTAT – inštitút informatiky 

a štatistiky, Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   13 600,00  bez DPH 

Zmluvná cena:      12 916,67  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     11.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.30 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSRMT 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Stanovenie dopravných údajov ako 

podkladu pre výpočet hluku z cestnej dopravy na území bratislavskej aglomerácie pre 

rok 2016 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      IR Data – Ing. Igor Ripka, Pohraničníkov 

51, 851 10 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   11 150,00 bez DPH 

Zmluvná cena:      9 950,00   bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     11.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 



Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.31 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSK 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Stanovenie hrúbok asfaltových zmesí 

opravovaných miestnych komunikácií a prejazdných úsekov ciest na území Hl.m.SR 

Bratislavy 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      VUIS – CESTY spol. s r.o. Lamačská 

cesta 8, 811 04 Bratislava    

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   4 933,33  bez DPH 

Zmluvná cena:      4 600,00  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     11.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.32 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OSK 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Vyhodnotenie vplyvu realizácie opráv 

komunikácií na intenzitu dopravy cestnej siete Bratislavy 
Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Centrum dopravního výzkumu, v. v. Brno, 

Česká republika 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   12 450,00 bez DPH 

Zmluvná cena:      6 355,00   bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     02.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.33 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OKSSM 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Ubytovanie a stravovanie účastníkov 

projektu Vianočné mosty medzi  mestami v dňoch  2.-4. decembra 2016 
Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Hotel Barónka, HIMEX PLUS s. r. o. 



Mudrochova 2, 835 27 Bratislava    

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   4 368,77  bez DPH 

Zmluvná cena:      3 058,33  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     12.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.34 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    MsP 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:          25. výročie Mestskej polície 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      ZICHY CAFE 

RESTAURANT&CATERING – Harmonia-Reality s.r.o., Ventúrska 9, 811 01 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   4 368,77   bez DPH 

Zmluvná cena:      3 038,33   bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     01.2017  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.35 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    MsP 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Výmena videosteny na Centrálnom 

dispečingu Mestskej polície 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Jozef Molnár – ZAPOM, Senecká cesta 

27, 931 01 Šamorín 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   2 871,25 bez DPH 

Zmluvná cena:      2 788,02 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     12.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.36 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OD 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Poradenské služby v oblasti 

stavebníctva a cestného správneho orgánu 



Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      JUDr. Anna Polonyová,  advokátka, 

Chorvátska 12, 811 08 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   16 666.66  bez DPH/1rok 

Zmluvná cena:      27,0  /hod. bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     12.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.37 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OVV 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Úradná tabuľa 

Druh postupu:       §117 bez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      AVsystems s.r.o., Hraničná 18, 821 05 

Bratislava         

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   6 917,00 bez DPH 

Zmluvná cena:      6 910,00 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     12.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok   – 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:  – 

 

P.č. 1.3.38 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie zahraničných vzťahov a 

protokolu          

Druh zákazky :      §117 

Názov zákazky:        Zabezpečenie cateringových služieb na 

uvítaciu recepciu 9. konferencie Rady podunajských miest a regiónov, ktorá sa bude 

konať pri príležitosti Výročného fóra Dunajskej stratégie v Primaciálnom paláci dňa 2. 

11. 2016                                                                                                                                 
Druh postupu:       prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0                                                 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Agentúra SEBA - Senator banket,s.r.o  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3 750,00 

Zmluvná cena:      3 750,00                                             

Dátum uzavretia zmluvy:     31.10.2016 OTS1602550 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 



P.č. 1.3.39 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie informačných technológií  

Druh zákazky :      §117 

Názov zákazky:        Aplikačný softvér Úlohy pre jednotnú                                                                                    

evidenciu a sledovanie plnenia úloh z porád v internom prostredí magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy.   

Druh postupu:       prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Aglo Services s.r.o, Lužná 5, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4 920,00 

Zmluvná cena:      4 850 ,00 (nie sú platca DPH) 

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávka 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.40 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    OIT 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Aktualizácia analýzy IS magistrátu 

Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      stengl a.s., Sumbalova 1A, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:    

Zmluvná cena:      21 360,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     17.10.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.41 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Mestská polícia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Nepriestrelné vesty 

Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      PYRA, spol. s r.o, Vajnorská 103, 831 04 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   19 966,67  

Zmluvná cena:      23 724,00 

Dátum uzavretia zmluvy:      

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  



Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 1.3.42 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Oddelenie vzťahov s verejnosťou 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:        Obrazovky 

Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   6 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      AVsystems, s. r. o., Hraničná 18, 82105 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   5 775,00 

Zmluvná cena:      3 799,99 

Dátum uzavretia zmluvy:     24.08.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

P.č. 1.3.43 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :    ÚHA 

Druh zákazky :      s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Vypracovanie jednostupňovej 

projektovej dokumentácie na realizáciu extenzívnych vegetačných striech na 

jestvujúcich strechách objektu Domova seniorov Archa 

Druh postupu:       § 117 ZVO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      GS Pro, s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 

Košice 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   17 000,00  

Zmluvná cena:      14 560 ,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     zmluva nebola uzavretá z dôvodu 

nedostatku rozpočtových prostriedkov 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných v roku 2016  

rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

2.1. Nadlimitné zákazky podľa  zákona o verejnom obstarávaní 

 

P.č. 2.1.1 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Základná umelecká škola Jozefa Kresánka 

Druh zákazky :      nadlimitná 

Názov zákazky:        Dodávka a montáž plastových okien  

Druh postupu:       zákazka zadaná cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno  

Úspešný uchádzač:      Obnovstav s.r.o, Budatínska Lehota 132, 

023 36 Kysucké Nové  mesto  

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   30 000,00 

Zmluvná cena:      27 900,00 

Dátum uzavretia zmluvy:     06.06.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

 

2.2. Pod limitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní  

 

 

P.č.2.2.1                                                                

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                       technický útvar 

Druh zákazky:                                                   podlimitná 

Názov zákazky:  Pozáručný servis, kontroly a opravy 

systému technológie chladenia 

ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu   
Druh postupu:                                                    podlimitný 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:      4 

Počet vylúčených uchádzačov:                         1 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                  nie 

Úspešný uchádzač:                                            GEA Refrigeration Czech Republic s.r.o., 

o.z., Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:      199 000,00  

Zmluvná cena:                                                   238 800,00 s DPH (199 000,00 bez DPH) 

Dátum uzavretia zmluvy:                                  12.4.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:    Vestník č. 71/2016 - 13.04.2016 

 

P.č.2.2.2 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:                       technický útvar 

Druh zákazky:                                                    podlimitná 



Názov zákazky:                                                  Pozáručný servis, kontroly a  opravy 

vzduchotech- nických zariadení na                                                                   

strediskách STARZ                                                                    
Druh postupu:                                                     podlimitný 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:       1 

Počet vylúčených uchádzačov:                           0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                   nie 

Úspešný uchádzač:                                            TECHTEAM s.r.o., Tomašikova 17, 821 

09 Bratislava    

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:      140 000,00 

Zmluvná cena:                                               168 000,00 s DPH  (140 000,00 bez DPH) 

Dátum uzavretia zmluvy:                            11.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:     Vestník č. 91/2016 - 13.05.2016 

 

P.č.2.2.3 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                       technický útvar 

Druh zákazky:                                                    podlimitná 

Názov zákazky:                                                 Zimný štadión Ondreja Nepelu – 

vstavba šatní v  tréningovej hale                                                                       
Druh postupu:                                                    podlimitný 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:      3 

Počet vylúčených uchádzačov:                         0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                 Nie 

Úspešný uchádzač:                                           PETRA+, spol s.r.o., Račianska 146, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     208 043,77 

Zmluvná cena:                                                 189 296,94 DPH  227 156,33 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                 07.06.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016  

 

P.č.2.2.4 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                       technický útvar 

Druh zákazky:                                                 podlimitná 

Názov zákazky:                                               Poisťovacie služby 

Druh postupu:                                                  podlimitný 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    2 

Počet vylúčených uchádzačov:                        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:               nie 

Úspešný uchádzač:                                         Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 831 

60 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   154 334,00  

Zmluvná cena celkom:                                  154 088,49   

Dátum uzavretia zmluvy:                               3.11.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  Vestník č. 191/2014 - 01.10.2014 

 

P.č.2.2.5 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                       technický útvar 

Druh zákazky:                                                  podlimitná 

Názov zákazky:                                               Cyklotrasa „Podunajské Biskupice 

(Železničná stanica)-  



                                                                         Trojičné námestie (Oremburská)“ 

Druh postupu:                                                  podlimitný 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov:                        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                nie 

Úspešný uchádzač:                                          MARKO GAS s.r.o. Pasienková 7 , 821 

06 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     46 025,99 

Zmluvná cena:                                                 62 559,04 bez DPH, 75 070,85 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                7.05.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:   Vestník č. 95/2016 - 19.05.2016 

 

P.č.2.2.6 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:               útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Dodávka vonkajších košov  

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    1 

Počet vylúčených uchádzačov:                        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                          DEXTRADE Žilina , s.r.o. Kamenná 9, 

010 01 Žilina 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     8 770,00 

Zmluvná cena celkom:                                   10 524,00   

Dátum uzavretia zmluvy:                               28.10.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:   nie 

 

P.č.2.2.7 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:               útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Dodávka vonkajších košov na odpad 

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    4 

Počet vylúčených uchádzačov:                        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                         COMPREX, s.r.o., IČO: 36309028, Sídlo: 

Ľ. Stárka    

                                                                        2870, 91105 Trenčín 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    12 190,00 

Zmluvná cena celkom:                                   14 628,00   

Dátum uzavretia zmluvy:                               28.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.8 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:               útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Dodávka parkovej lavičky s recyklátom  

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov:                       0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                         Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   14 075,00 

Zmluvná cena celkom:                                   16 890,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                               26.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.9 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                    ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Stravné poukážky 

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    2 

Počet vylúčených uchádzačov:                        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                          LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 

Tomášikova 23/D,  821   01 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    72 341,89                                    

Zmluvná cena celkom:                                    72 341,89  

Dátum uzavretia zmluvy:                                28.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.10 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                    ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                     Stravné poukážky 22.1.-30.6.2016. 

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov:                       0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:             EKS 

Typ zmluvy                                   Kúpna zmluva 

Úspešný uchádzač:                                       LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 

Tomášikova 23/D,  

                                                                      821 01 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH          67 740,00 

Zmluvná cena:                                   67 740,00  

Dátum uzavretia zmluvy: 4.1.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.11 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                    ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Dodávka technických plynov a nájom 

za tlakové oceľové fľaše a sudy 

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    1 

Počet vylúčených uchádzačov:                        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                          Messer Tatragas, spol. s r.o.  

                                                                         Chalupkova 9, 81944 Bratislava 



Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     9 984,50 

Zmluvná cena celkom:                                    11 981,42 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                6.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.12 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                     útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Dodávka drevených ležadiel 

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    5 

Počet vylúčených uchádzačov:                        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                          BEGA, s.r.o. Hlavná 5, 95136 Lehota 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   

Zmluvná cena celkom:                                   15 295,50 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                28.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.13 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                     útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Lezecké steny 

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    5 

Počet vylúčených uchádzačov:                       0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                          Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT, 

M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   18 820,00 

Zmluvná cena celkom:                                   22 584,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                28.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.14 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                     útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Vonkajšie fitness stroje 

Druh postupu:                                                         podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           8 

Počet vylúčených uchádzačov:                              0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                      EKS 

Úspešný uchádzač:                                                Mária Vinczeová, Narcisová 1946/1, 

92705 Šaľa 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:          16 500,00 

Zmluvná cena celkom:                                          16 500,00 

Dátum uzavretia zmluvy:                                      21.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:         nie 

 

P.č.2.2.15 



Útvar, ktorý realizoval zákazku:  Domov seniorov Lamač 

Druh zákazky:      podlimitná 

Názov zákazky:      Výmena okien  

Druh postupu:      Podlimitná zákazka bez využitia 

elektronického trhoviska, 6563-WYP, VVO č. 66/2016, 6.4.2016 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   9 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      Window  holdin SK,a.s.Jozefská 3, 811 06 

Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  73 000,00  

Zmluvná cena:      57 650,81 bez DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:     24.6. 2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: 28.6.2016, VVO č. 123/2016, 10226-

IPP;  

P.č.2.2.16 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Lamač 

Druh zákazky podlimitná 

Názov zákazky:      Osobné motorové vozidlo 

Druh postupu:      EKS  201620639   

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno  

Úspešný uchádzač:      KESTLER spol. s r.o. 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   8 700,00  

Zmluvná cena:      8 689,00  

Dátum uzavretia zmluvy:     23.8.2016 

 

P.č.2.2.17 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Lamač 

Druh zákazky:      podlimitná 

Názov zákazky:      Transportný vozík 

Druh postupu:      EKS  20169250  

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno  

Úspešný uchádzač:      KEKO TRADING spol. s r.o. 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   10 000,00  

Zmluvná cena:      7 489,99  

Dátum uzavretia zmluvy:     25.4.2016 

 

P.č.2.2.18 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Lamač 

Druh zákazky:      podlimitná 

Názov zákazky:      Tablet na prevoz stravy 

Druh postupu:      EKS  20169251  

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno  

Úspešný uchádzač:      VIRTUS s.r.o. 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   11 500,00  

Zmluvná cena:      11 499,99  

Dátum uzavretia zmluvy:     25.4.2016 

 

P.č.2.2.19 



Útvar, ktorý realizoval zákazku:    technický útvar 

Druh zákazky:      podlimitná 

Názov zákazky:       Pozáručný servis, kontroly a opravy 

systému technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ O.  Nepelu  a 

ZŠ  Harmincova                                                                          

Druh postupu:       podlimitný 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:      4 

Počet vylúčených uchádzačov:                         1 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                  nie 

Úspešný uchádzač:                                            GEA Refrigeration Czech Republic s.r.o., 

o.z., Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:      199 000,00   

Zmluvná cena:                                                   238 800,00 s DPH (199  000 bez DPH) 

Dátum uzavretia zmluvy:                                  12.4.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:    Vestník č. 71/2016 - 13.04.2016 

 

P.č.2.2.20 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                       technický útvar 

Druh zákazky:                                                   podlimitná 

Názov zákazky:                                                 Pozáručný servis, kontroly a  opravy 

vzduchotechnických zariadení na strediskách STARZ                                                                                                                                        
Druh postupu:                                                    podlimitný 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:     1 

Počet vylúčených uchádzačov:                          0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                  nie 

Úspešný uchádzač:                                            TECHTEAM s.r.o., Tomašikova 17, 821 

09 Bratislava    

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:       140 000,00 

Zmluvná cena:                                                    168 000,00 s DPH  (140 000,00 bez DPH) 

Dátum uzavretia zmluvy:                                   11.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:     Vestník č. 91/2016 - 13.05.2016 

 

P.č.2.2.21 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                        technický útvar 

Druh zákazky:                                                    podlimitná 

Názov zákazky:                                                 Zimný štadión Ondreja Nepelu – 

vstavba šatní v tréningovej hale 

Druh postupu:                                                    podlimitný 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:       3 

Počet vylúčených uchádzačov:                           0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                   Nie 

Úspešný uchádzač:                                              PETRA+, spol s.r.o., Račianska 146, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     208 043,77 

Zmluvná cena:                                                 189 296,94   227 156,33 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                 07.06.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  Vestník č. 110/2016 - 09.06.2016  

 

P.č.2.2.22 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                     ekonomický útvar 



Druh zákazky:                                                 podlimitná 

Názov zákazky:                                               Poisťovacie služby 

Druh postupu:                                                  podlimitný 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    2 

Počet vylúčených uchádzačov:                        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:               nie 

Úspešný uchádzač:                                          Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 831 

60 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    154 334,00  

Zmluvná cena celkom:                                    154 088,49  

Dátum uzavretia zmluvy:                                3.11.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  Vestník č. 191/2014 - 01.10.2014 

 

P.č.2.2.23 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                     technický útvar 

Druh zákazky:                                                  podlimitná 

Názov zákazky:                                               Cyklotrasa „Podunajské Biskupice 

(Železničná stanica)- Trojičné námestie (Oremburská)“                                                                       
Druh postupu:                                                  podlimitný 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov:                       0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                nie 

Úspešný uchádzač:                                          MARKO GAS s.r.o. Pasienková 7 , 821 

06 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     46 025,99 

Zmluvná cena:                                                 62 559,04 bez DPH , 75 070,85 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                7.05.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:   Vestník č. 95/2016 - 19.05.2016 

Uchádzač odstúpil od zmluvy počas plnenia 

 

P.č.2.2.24 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:         podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                            Dodávka vonkajších košov  

Druh postupu:                                      podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    1 

Počet vylúčených uchádzačov:                        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:               EKS 

Úspešný uchádzač:                                          DEXTRADE Žilina , s.r.o. Kamenná 9, 

010 01 Žilina 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     8 770,00 

Zmluvná cena celkom:                                    10 524,00   

Dátum uzavretia zmluvy:                                28.10.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:   nie 

 

P.č.2.2.25 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                     útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Dodávka vonkajších košov na odpad 



Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    4 

Počet vylúčených uchádzačov:                       0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                          COMPREX, s.r.o., IČO: 36309028, Sídlo: 

Ľ. Stárka   2870, 91105 Trenčín                                                                        

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    12 190,00 

Zmluvná cena celkom:                                    14 628,00   

Dátum uzavretia zmluvy:                                28.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.26 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                     útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Dodávka parkovej lavičky s recyklátom  

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    4 

Počet vylúčených uchádzačov:                       0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                          Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    14 075,00 

Zmluvná cena celkom:                                    16 890,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                26.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.27 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                     ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Stravné poukážky 

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    2 

Počet vylúčených uchádzačov:                       0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                          LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 

Tomášikova 23/D,  821   01 Bratislava                                                                         

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    72 341,89                                   

Zmluvná cena celkom:                                    72 341,89   

Dátum uzavretia zmluvy:                                28.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.28 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                       ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                        Stravné poukážky 22.1.-30.6.2016. 

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    2 

Počet vylúčených uchádzačov:                       0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Typ zmluvy                                         Kúpna zmluva 



Úspešný uchádzač:                                           LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava                                                                      

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH       67 740,00  

Zmluvná cena:                                          67 740,00   

Dátum uzavretia zmluvy:                            4.1.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:     nie 

 

P.č.2.2.29 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                     ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Dodávka technických plynov a nájom 

za tlakové oceľové fľaše a sudy 

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    1 

Počet vylúčených uchádzačov:                       0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                          Messer Tatragas, spol. s r.o.  

Chalupkova 9, 81944 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     9 984,50 

Zmluvná cena celkom:                                    11 981,42 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                6.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.30 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                     útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Dodávka drevených ležadiel 

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    5 

Počet vylúčených uchádzačov:                        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                          BEGA, s.r.o. Hlavná 5, 95136 Lehota 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   

Zmluvná cena celkom:                                    15 295,50 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                28.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.31 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                     útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Lezecké steny 

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    5 

Počet vylúčených uchádzačov:                        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                          Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT, 

M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa                                                                         

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    18 820,00 

Zmluvná cena celkom:                                    22 584,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                28.6.2016 



Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:  nie 

 

P.č.2.2.33 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                       útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                 podlimitná bežne dostupná 

Názov zákazky:                                               Vonkajšie fitness stroje 

Druh postupu:                                                  podlimitný cez EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    8 

Počet vylúčených uchádzačov:                        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                EKS 

Úspešný uchádzač:                                           Mária Vinczeová, Narcisová 1946/1, 

92705 Šaľa 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     16 500,00 

Zmluvná cena celkom:                                    16 500,00 

Dátum uzavretia zmluvy:                                 21.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:    nie 

 

 

 

2.3. Zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní 
 

P.č. 2.3.1 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Poskytovanie strážnej služby 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  1 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Europe Security s.r.o., Kutuzovova 17, 

831 03 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   13 333,33 

Zmluvná cena:      15 240,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:     29.3.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.2 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Výmena jedného nového čerpadla TÚV 

s tečúcimi armatúrami a úprava druhej časti s repasovaným čerpadlom 
Druh postupu:      priame zadanie – nevyhnutná okamžitá 

oprava 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      MT technology, s.r.o., Partizánska 2, 811 

03 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  



Zmluvná cena:      2 820,82 s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávka 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.3 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Nákup PC techniky 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  1   

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  

Úspešný uchádzač:      PERGAMON spol. s.r.o., Chemická 1, 

831 04 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2 500,00 

Zmluvná cena:      2 967,60 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávka 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.4 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:      Stravné poukážky 

Druh postupu:      elektronické trhovisko 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, 

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   9 370,00 

Zmluvná cena:       9 370,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     4.3.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: identifikátor je :    č.  Z20164587, 

https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/46951 

 

P.č. 2.3.5 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Supervízia 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  1 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:       SOBER, s.r.o., Žitná 6, 917 01 Trnava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4 166,66 

Zmluvná cena:      4 925,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     20.6.2016 

https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/46951


Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.6 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Výber dodávateľa na opravu 

stúpacieho rozvodu 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  1 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      C.E.D.A. s.r.o., 29. augusta 36/C, 811 09 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   20 000,00 

Zmluvná cena:       23 426,52 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     9.6.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.7 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Revízie klimatizačných jednotiek 

a čističiek vzduchu 

Druh postupu:      prieskum trhu  

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  1 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Techteam s.r.o., Tomášikova 17, 821 09 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2 083,33  

Zmluvná cena:      1 546,20 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávka 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.8 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Výber dodávateľa tonerových náplní 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      CLEAN TONERY s.r.o., Za Hradbami 

27, 902 01 Pezinok 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4 166,66 

Zmluvná cena:      5 000,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     9.6.2016 



Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.9 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Dom tretieho veku 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Zdravotnícke uniformy 

Druh postupu:      prieskum trhu  

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      HK PROMO s.r.o., Jesenského 3175, 911 

01 Trenčín 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4 166,66 

Zmluvná cena:      5 000,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:     16.6.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.10 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky  :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Čističky vzduchu 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Techteam s.r.o., Tomášikova 17, 821 09 

Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3 333,33 

Zmluvná cena:      3 956,40 s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávka 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.11 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Inštalácia otvárania dverí na oddelení 

celodennej starostlivosti 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Proeling, s.r.o., Mánesovo námestie 3, 851 

01 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1 200,00 

Zmluvná cena:      1 404,46 s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávka 



Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.12 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Vykmenenie stromov cupressocyparis 

leylandii v areály Domu tretieho veku  

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      ZREUZ, s.r.o., Kremeľská 12, 841 10 

Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1 200,00 

Zmluvná cena:      1 430,40 s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávka 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.13 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Aktívno-pasívny prístroj 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      ProormedentSK, spol. s.r.o., Klariská 7, 

811 03 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1 415,83 

Zmluvná cena:      1 699,00 s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     26.7.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.14 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:        Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Výmena sadrokartónových kazetových 

podhľadov vrátane výmeny osvetlenia 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3  

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      MT technology, s.r.o., Partizánska 2, 811 

03 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   8 333,33 

Zmluvná cena:       9 559,52 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     12.8.2016 



Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.15 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Revízie prenosných elektrických 

spotrebičov a pohyblivých prívodov 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      ELMA-MaR SK, s.r.o., Mikovíniho 11, 

917 00 Trnava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   8 333,33 

Zmluvná cena:      9 872,92 (na 4 roky)  

Dátum uzavretia zmluvy:     12.8.2016  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.16 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Poskytovanie servisu výpočtovej 

techniky 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      LV-STAV s.r.o., Žarnovická 7609/3, 831 

06 Bratislava-Rača 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   8 332,50 

Zmluvná cena:      9 999,00 s DPH (na 4 roky) 

Dátum uzavretia zmluvy:     3.8.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.17 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Kladenie podlahovej krytiny 

Druh postupu: prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie 

Úspešný uchádzač:      Peter Kiss, Hrubý Šúr 280, 903 01 Hrubý 

Šúr 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   20 000,00 

Zmluvná cena:      24 000,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:     15.12.2016  



Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.18 

Útvar, ktorý realizoval zákazk:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Výber dodávateľa čistiacich 

prostriedkov 
Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      TRIPSY s.r.o., Fučíková 462, 925 21 

Sládkovičovo 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4 166,66 

Zmluvná cena:      4 953,94 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     19.9.2016  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.19 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Služby autorizovaného bezpečnostného 

technika 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Ing. Silvia Chudá, Bučianska 7, 917 01 

Trnava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3 750,00  

Zmluvná cena:      4 204,80 s DPH (na 4 roky) 

Dátum uzavretia zmluvy:     28.9.2016   

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.20 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Zabezpečenie odbornej prehliadky 

a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      PROGIST, s.r.o., Mierová 20, 900 21 

Svätý Jur 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5 833,00 

Zmluvná cena:      6 876,00 s DPH 



Dátum uzavretia zmluvy:     8.11.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.21 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Dom tretieho veku 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Dodanie a inštalácia kamerového 

systému 
Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      ELMA-MaR SK, s.r.o., Mikovíniho 11, 

917 01 Trnava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   10 416,00  

Zmluvná cena:      12 128,29 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     15.11.2016   

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.22 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Dodanie a montáž klimatizačných 

zariadení 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:       TECHTEAM, s.r.o., Tomášikova 17, 821 

09 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   13 166,66  

Zmluvná cena:      15 430,19 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávka    

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.23 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Dezinfekčné prostriedky 

Druh postupu:       prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Peter Lang Limetka trade JTL HALA, 

Modranská 30, 900 81 Šenkvice 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4 166,66 

Zmluvná cena:      4 998,34 s DPH  



Dátum uzavretia zmluvy:     objednávka  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.24 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Pravidelný servis a opravy výťahov  

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Allevat, s.r.o., Devätinova 54, 821 06 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   16 666,66 

Zmluvná cena:      20 000,00 s DPH (na 4 roky) 

Dátum uzavretia zmluvy:     15.11.2016   

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.25 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Dom tretieho veku 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Oprava nájazdovej rampy a hlavného 

vstupu do budovy 

Druh postupu:      prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  1 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      BH Steel, s.r.o., Nová Rožňavská 144, 

831 04 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   25 000,00 

Zmluvná cena:      28 988,47 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:     7.12.2016  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 
 

P.č. 2.3.26 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:       Nákup tonerov 

Druh postupu:        § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou -tovar 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 

Úspešný uchádzač:       Pryzmat  Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 

07 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:      4 900,00  bez DPH 

 Zmluvná cena:       5 880,00  vr. DPH 

Dátum  uzavretia zmluvy:      15.2.2016 



Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:        nie 

 

P.č. 2.3.27 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:       Zameranie existujúceho objektu – 

prekrytie archeologických nálezov                            

Druh postupu:        § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou - 

služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 

Úspešný uchádzač:       Ing.arch. Tomáš  Schlögl, Projektovanie 

pamiatok, Tekovská 6, 821 09 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:     do 2 000,00   bez DPH 

Zmluvná cena:       1 945,00 

Dátum  uzavretia zmluvy:  16.03.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.28 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:       Rímsky kastel  Gerulata  

č.344/0.Archeologický výskum v rámci rekonštrukcie areálu Antická Gerulata  Rusovce 
Druh postupu:       § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou - 

služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 

Úspešný uchádzač:        Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 

949 21 Nitra 

Predpokladaná hodnota zákazky:     4 000,00 bez DPH 

Zmluvná cena:        4 800,00   vr. DPH 

Dátum  uzavretia zmluvy:      14.06.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.29 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:       Výroba portálu – kulisa a upútavka 

k projektu Prechádzky s pánom Marquartom                             
Druh postupu:        § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou - 

služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 



Úspešný uchádzač:       Domček, spol. s r.o., Jamnického 10, 841 

05 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:     1 250,00   bez DPH 

Zmluvná cena:        1 500,00  vr. DPH 

Dátum  uzavretia zmluvy:      23.05.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.30 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:     Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Repasácia drevených  častí  a obnova 

náteru na vstupnej bráne Apponyiho paláca                           
Druh postupu:       § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou - 

služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 

Úspešný uchádzač:        ŠMRNC, Ing.Kamil Makúch, Sološníca 5, 

841 05 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:     do 2 000,00  bez DPH 

Zmluvná cena:        2 246,40 vr. DPH 

Dátum  uzavretia zmluvy:      23.06.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.31 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:       Deratizácia objektov MMB                      

Druh postupu:        § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou - 

služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 

Úspešný uchádzač:        Ivan Juráček, ml.-Slovenská deratizačná 

služba, Lachova 9, 851 03 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:     do 800,00  bez DPH na jednu deratizáciu/ 

rok 

Zmluvná cena:       684,00   vr. DPH - jedna deratizácia/rok 

Dátum  uzavretia zmluvy:      07.07.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.32 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Informačný a navigačný systém do 

expozícií MMB                             



Druh postupu:        § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou - 

služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 

Úspešný uchádzač:       Ing. Gabriel Gurecka, DESIGNER, 

Račianska        143, 831 54 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:      do 2 000,00  bez DPH 

Zmluvná cena:        2 570,40, vr. DPH 

Dátum  uzavretia zmluvy:      27.06.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.33 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:       Výroba kópií zbierkových predmetov 

Druh postupu:         § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou - 

služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 

Úspešný uchádzač:        AT MANUFACTURE, s.r.o. Donnerova 

11, 841 05 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:     do  5 000,00  bez DPH 

Zmluvná cena:        5 997,60  vr. DPH 

Dátum  uzavretia zmluvy:      22.06.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.34 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:       Tlač vstupeniek ... 49 000 ks                            

Druh postupu:       § 110 EKS - služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    8 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     áno 

Úspešný uchádzač:       Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. 

s r.o. Kežmarská 1, 058 01 Poprad 

Predpokladaná hodnota zákazky:     do 1 200,00  bez DPH 

Zmluvná cena:       979,20  vr. DPH 

Dátum  uzavretia zmluvy:      08.07.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.35 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:     Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 



Názov zákazky:        Tlač vstupeniek –NKP hrad Devín... 

16 000 ks                           

Druh postupu:       § 110 EKS - služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     áno 

Úspešný uchádzač:       KASICO, a.s.,  Beckovská 38, 823 61 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:     do 1 000,00  bez DPH 

Zmluvná cena:       950,00  vr. DPH 

Dátum  uzavretia zmluvy:      11.08.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.36 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Rímske hry a Limes day 2016 

 Druh postupu:        § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou - 

služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 

Úspešný uchádzač:       Tovarišstvo starých bojových umení  

a remesiel, Krížna 1, 811 07 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky:     do 4 900,00  bez DPH 

Zmluvná cena:        4 160,00  

Dátum  uzavretia zmluvy:      31.08.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.37 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:       Oprava priestorov za účelom zriadenia 

Videopointu-objekt Michalská veža I.poschodie                             
Druh postupu:       § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou - 

služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 

Úspešný uchádzač:       fi. Andrej Náter,  Ožvoldíkova 6, 841 02 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:     11 917,00  bez DPH 

Zmluvná cena:        13 726,18  vr. DPH 

Dátum  uzavretia zmluvy:     03.10.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.38 



Útvar, ktorý realizoval zákazku:     Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:       Zabezpečenie štýlového ineriér. 

zariadenia  miestnosti  v Michalskej veži z obdobia klasicizmu - Videopoint                             
Druh postupu:       § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou - 

tovar 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 

Úspešný uchádzač:       Nereus, spol. s r.o., Hornádska 16, 821 07 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:     5 000,00  bez DPH 

Zmluvná cena:        5 715,00  

Dátum  uzavretia zmluvy:      12.12.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.39 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Archeologický výskum v rámci 

rekonštrukcie Múzea Antická Gerulata Rusovce                             
Druh postupu:       § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou - 

služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 

Úspešný uchádzač:       Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 

949 21 Nitra 

Predpokladaná hodnota zákazky:     4 000,00  bez DPH 

Zmluvná cena:        4 800,00  vr. DPH 

Dátum  uzavretia zmluvy:      nie je ešte uzatvorená 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.40 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:       Dodávka a montáž plynového 

kondenzačného kotla... 2 ks                             

Druh postupu:       § 117 – Zákazka s nízkou hodnotou – 

tovar 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 

Úspešný uchádzač:       Matej Dufek, L. Dérera  4, 831 01 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:     do 2 100,00  vr. DPH/ks 

Zmluvná cena:        1 750,00 /ks  

Dátum  uzavretia zmluvy:     08.11.2016 



Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.41 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:     Múzeum mesta Bratislavy 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Grafické spracovanie–zalomenie textu 

a fotografií a tlač Zborníka NKP hrad Devín                             
Druh postupu:        § 110 EKS - služba 

Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:   5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:     áno 

Úspešný uchádzač:       SINEAL, spol. s r.o., Kazanská 2, 812 06 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:     do 4 000,00  bez DPH 

Zmluvná cena:        2 966,70  vr. DPH 

Dátum  uzavretia zmluvy:     07.12.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.42 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ekonomické odd.ZUŠ Eugena Suchoňa 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      nákup školského nábytku 

Druh postupu:      §9 ods.9 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:  3 

Úspešný uchádzač:       Daffer, spol.s.r.o. Včelárska 1, Prievidza 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  1 500,00 

Zmluvná cena:      fakturovaná: 1 800,00  

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávky 6.6.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.43 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ekonomické odd.ZUŠ Eugena Suchoňa 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:     stavebné, maliarske, elektroinštalačné, 

podlahárske práce 

Druh postupu:      §9 ods.9 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Úspešný uchádzač:       Jozef Bertók, Ovšitské nám. 1 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    4 028,50  

Zmluvná cena: fakturovaná:     4 834,20   

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávky 28.6.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.44 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ekonomické odd.ZUŠ Eugena Suchoňa 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 



Názov zákazky:      výroba a montáž mreží na okná 

Druh postupu:      §9 ods.9 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Úspešný uchádzač:       Jolly Joker, a.s. Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1 406,00  

Zmluvná cena: fakturovaná:     1 687,20  

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávky 28.11.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.45 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:   ekonomické odd.ZUŠ Eugena Suchoňa 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      maliarske a podlahárske práce 

Druh postupu:      §9 ods.9 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Úspešný uchádzač:      Ásványi Alexander, Jelka 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  2 852,05  

Zmluvná cena: fakturovaná:     3 422,46  

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávky 9.12.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 
 

P.č. 2.3.46 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Základná umelecká škola Františka 

Oswalda, Daliborovo nám.2, 851 01 Bratislava 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou   

Názov zákazky:      Oprava vchodových dverí v budove 

Daliborovo nám.2  - 2 ks, oprava vchodových dverí Gessayova 8 – 1 ks. 

Druh postupu:      vykonanie prieskumu trhu v zmysle §117 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      OKNO- team spol. s.r.o 

Nová Hora 5423, Stupava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    9 989  bez DPH 

Zmluvná cena:         11 473,20  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy: objednávka    8.8.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       nie 

 

P.č. 2.3.47 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Základná umelecká škola Františka 

Oswalda, Daliborovo nám.2, 851 01 Bratislava 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou   

Názov zákazky:     v Revitalizácia verejného priestranstva 

ZUŠ Daliborovo nám.2 – elokované pracovisko Gessayova 8 Bratislava.  (1. sanačné 

práce pri oprave poškodených terasovitých povrchov a konštrukcií; 2 . sanácia 



betonových konštrukcií v areáli budovy – betónové kochlíky, múry; 3.  výroba, dodávka 

a montáž záhradného prestrešenia; 4. výroba, dodávka a montáž záhradných lavičiek)  

Druh postupu:      vykonanie prieskumu trhu v zmysle §117 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      OKNO- team spol. s.r.o,  Nová Hora 

5423, Stupava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   31 702,00  bez DPH 

Zmluvná cena:      36  049,26   s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     3.11.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:        nie 
 

P.č. 2.3.48 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ZUŠ, Istrijská 22, Bratislava 

Druh: Zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Rekonštrukcia  miestností  

Druh postupu:      výberom 3 ponúk 

Počet uchádzačov:      3 

Počet vylúčených uchádzačov:    2 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Tibor Kucsera, Bellova Ves 102, Blahová 

Predpokladaná hodnota zákazky:   7 110,00  bez DPH 

Zmluvná cena:      7 110,00 

Dátum uzavretia zmluvy:      

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.49 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ZUŠ, Istrijská 22, Bratislava 

Druh: Zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Zriadenie nahrávacieho štúdia, 

odhlučnenie tried 
Počet uchádzačov:      3 

Počet vylúčených uchádzačov:    2 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie 

Úspešný uchádzač:      Ján Červenka – Sound Service, Štefana 

Králika 10, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:   7 946,64  sDPH 

Zmluvná cena:     7 946,64 

Dátum uzavretia zmluvy:      

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.50 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ZUŠ, Istrijská 22, Bratislava 

Druh: Zákazky:     zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Nákup 4 ks notebookov 



Počet uchádzačov:      3 

Počet vylúčených uchádzačov:    2 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      SASCO s.r.o. sekurisova 14, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky:   1 610,80  bez DPH 

Zmluvná cena:     1 932,96 

Dátum uzavretia zmluvy:      

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.51 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:  RETEST 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Nákup bicyklov 

 Druh postupu:  

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

 Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie 

Úspešný uchádzač:      Športservis, s.r.o., Trojičné námestie 3, 

821 06 Bratislava 

 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3 000,00  

Zmluvná cena:       2 780,00  

Dátum uzavretia zmluvy:     1.12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.52 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                                ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 

Názov zákazky:                                                          Ladenie klavírov  

Druh postupu:                                                            § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku:                3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:      0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                          ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač:                                                    PPH Collegium, Stallichova 6, 14000 

Praha 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:               2 144,00  

Zmluvná cena:                                                            2 144,00  

Dátum uzavretia zmluvy/objednávky:                       21.03.2016, 7.11.2016, 8.11.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:                                                               Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.53 

Útvar, ktorý realizoval zákazku: ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 

Názov zákazky: Stoly a stoličky do učebne 

Druh postupu:                                                              § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku:                  3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:        0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                            ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač:                                                       Učebné pomôcky, s. r. o.Predpokladaná 

hodnota zákazky bez DPH:                                          1 600,00   



Zmluvná cena:                                                              1 600,00   

Dátum uzavretia zmluvy:                                             12.04.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.54 

Útvar, ktorý realizoval zákazku: ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 

Názov zákazky: Elektroinštalácia-odstránenie havárie 

Druh postupu: § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku: 3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: 0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia: ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač: Autech, s. r. o., Ondavská 929/8, 821 

08 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 23 600,00  

Zmluvná cena: 19 666,65  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy: 14.12.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.55 

Útvar, ktorý realizoval zákazku: ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 

Názov zákazky:    Dodávka a montáž plastových okien 

pavilon II.,III. 

Druh postupu: § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku: 3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: 0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia: ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač: FINALPLAST 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 16 000,00  

Zmluvná cena :                                               7 515,71 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:        14.11.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:          Web stránka objednávateľa 

P.č. 2.3.56 

Útvar, ktorý realizoval zákazku: ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 

Názov zákazky:             Dodávka a montáž plastových okien 

pavilon I.. 

Druh postupu: § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku: 3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: 0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia: ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač: FINALPLAST 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8 000,00 

Zmluvná cena :         7 515,71  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy 22.12.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.57 



Útvar, ktorý realizoval zákazku: ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 

Názov zákazky:                Dodávka a montáž vertikálnych 

žalúzií 
Druh postupu: § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku: 3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: 0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia: ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač:          Peter Ďurčan – FINALPLAST, 

Mamateyova 7 

851 04 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4 000,00  

Zmluvná cena :         3 545,47 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy: 22.12.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.58 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:      Gerium 

Druh zákazky:          zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:          Nákup a dodávka hygienických, 

dezinfekčných a čistiacich prostriedkov  

Druh postupu:          ET 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:       5 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:         0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                              áno 

Úspešný uchádzač:           PhDr. Gabriela Spišáková – Majster 

Papier, Wolkrova 5, 851 01  Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:       4 884,36  s DPH 

Zmluvná cena:           3 990,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:         17.3. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 

P.č. 2.3.59 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:      Gerium 

Druh zákazky:         zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:         Nákup a dodávka jednorazových 

jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál 

Druh postupu:          ET 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:       2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:      0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:        áno 

Úspešný uchádzač:          R.M.L. TRENČÍN, s.r.o., Bratislavská 

121, 911 05  Trenčín  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:       1 200,00  s DPH 

Zmluvná cena:           1 199,99  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:         5.5. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 



P.č. 2.3.60 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :       Gerium 

Druh zákazky:          zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:         Prehliadky, opravy a údržba výťahov 

Druh postupu:         § 117 ZVO  

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:      3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:     0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:       nie 

Úspešný uchádzač:         NÉMETH LIFT s.r.o., Gazdovský rad 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:      9 990,00  bez DPH 

Zmluvná cena:          5 090,64  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:        1.7. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 

P.č. 2.3.61 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :        Gerium 

Druh zákazky:          zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:          Maliarske a natieračské práce 

vrátane drobných vysprávok  

Druh postupu:           ET 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:        8 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:       0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:         áno 

Úspešný uchádzač:            Ademma s.r.o. 

Ludrová 454 , 03471 Ludrová 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:        7 500,00  s DPH 

Zmluvná cena:            3 979,48  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:          31.5. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 

P.č. 2.3.62 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:       Gerium 

Druh zákazky:         zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:         Dodávka originálnych tonerov   

Druh postupu:         ET 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:      11 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:      0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:        áno 

Úspešný uchádzač:           PERGAMON s.r.o., Chemická 1, 831 

04 Bratislava, 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:      1 500,00  s DPH 

Zmluvná cena:          1 197,79  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:        21. 6. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 

P.č. 2.3.63 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:      Gerium 



Druh zákazky :        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:        Nákup a dodávka hygienických, 

dezinfekčných a čistiacich prostriedkov  - II. tranža 

Druh postupu:        ET 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:       1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:    0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:      áno 

Úspešný uchádzač:          BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 9, 929 01 

Dunajská Streda 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     4 800,00  s DPH 

Zmluvná cena:         4 300,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:       27.6. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.64 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:     Gerium 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:       Dodávka nábytku pre miestnosti 

fyzioterapie, ergoterapie a izby klientov 

Druh postupu:       § 117 ZVO  

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:       nie 

Úspešný uchádzač:       LukasαMatis s.r.o., Očkov 138, 916 22 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    3 800,00  bez DPH 

Zmluvná cena:        4 310,40  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:      10.8. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 

P.č. 2.3.65 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Gerium 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Oprava a výmena všetkých tlakových 

stúpacích rozvodov – odstránenie havarijného stavu 

Druh postupu:      § 117 ZVO  

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Peter Sládeček, Demänovská 14, 831 06 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   50 000,00  s DPH 

Zmluvná cena:       49 984,56  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:     29.11. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 

P.č. 2.3.66 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Gerium 



Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou   

Názov zákazky:      Nákup a dodávka jednorazových 

jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál – II. tranža 
Druh postupu:      ET 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Hartmann Rico, s.r.o., Einsteinova 24, 

85101 Bratislava, Slovenská republika  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1 200,00  s DPH 

Zmluvná cena:       1 139,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:     17. 10. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 

P.č. 2.3.67 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Gerium 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Nákup a dodávka hygienických, 

dezinfekčných a čistiacich prostriedkov  - III. tranža 

Druh postupu:      ET 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   8 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      PhDr. Gabriela Spišáková – Majster 

Papier, Wolkrova 5, 851 01  Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4 800,00  s DPH 

Zmluvná cena:       1 435,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:     31. 10. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 

P.č. 2.3.68 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :    Gerium 

Druh zákazky:      § 117 ZVO 

Názov zákazky:      Nákup liečebného pohybového prístroja 

pre ZSS Gerium 

Druh postupu:      § 117 ZVO  

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      PROORMEDENTSK, s.r.o., Klariská 7, 

811 03 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5 800,00  bez DPH 

Zmluvná cena:       5 640,00 bez DPH (6 768,00 s DPH)  

Dátum uzavretia zmluvy:     6. 12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 

P.č. 2.3.69 



Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Gerium 

Druh zákazky :      § 117 ZVO 

Názov zákazky:      Zabezpečenie poradenstva vo VO a 

súvisiacich právnych služieb 

Druh postupu:      § 117 ZVO  

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      MATRIMEX Plus, spol. s r. o., Palisády 

39, 811 06 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   9990,00  bez DPH 

Zmluvná cena:       7 200,00 bez DPH (8 640,00 s DPH)  

Dátum uzavretia zmluvy:     21. 12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 

P.č. 2.3.70 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :   Gerium 

Druh zákazky :      § 117 ZVO 

Názov zákazky:      Komplexné zabezpečenie služieb na 

úseku BOZP a PO. 

Druh postupu:      § 117 ZVO  

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:       HYBEPO, s.r.o., Fazuľová 2,  

811 07 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3 500,00  bez DPH 

Zmluvná cena:       3 120,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     21. 12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - 

 

P.č. 2.3.71 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Gerium 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Opravy a údržba elektrospotrebičov 

Druh postupu:      § 117 ZVO  

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Dušan Rybár s.r.o., Jasovská 12, 851 07 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4 500,00  s DPH 

Zmluvná cena:       4 100,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:     28.12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.72 



Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Gerium 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Opravy a údržba DTV – systém Skylink 

Druh postupu:      § 117 ZVO  

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:       Peter Tulis, 916 22 Očkov 185 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2 500,00  s DPH 

Zmluvná cena:       2 380,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:     28.12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.73 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Gerium 

Druh zákazky:      nadlimitná zákazka 

Názov zákazky:      Príprava a dodávka celodennej stravy  

Druh postupu:      verejná súťaž  

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      CITY GASTRO, s.r.o.,  

Astrová 50, 821 01 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   411 000,00 bez DPH 

Zmluvná cena:        373 358,00 bez DPH (448 029, 60 s DPH)  

Dátum uzavretia zmluvy:     30. 12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: - doplníme po vyjdení vo vestníku  

 

P.č. 2.3.74 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :   Centrum voľného času, Štefánikova 35, 

811 04 Bratislava 

Druh zákazky :     prieskum trhu 

Názov zákazky:      Výstavba multifunkčného ihriska 

Druh postupu:      predkladanie cenových ponúk 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  1 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      XPerfomance s.r.o.,Ivánska cesta 10, 821 

04 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  15 220,00 

Zmluvná cena:       15 998,40 

Dátum uzavretia zmluvy:     27.09.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      Nie 

Poznámka:       Prieskum trhu vykonal Ing. Miloš Veselý, 

vedúci odd. VO, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. 

 

P.č. 2.3.75 



Útvar, ktorý realizoval zákazku :   Centrum voľného času, Štefánikova 35, 

811 04 Bratislava 

Druh zákazky:      prieskum trhu 

Názov zákazky:      Stravovanie detí počas letných prázdnin 

„Obedy“ 

Druh postupu:      predkladanie cenových ponúk 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Bemi servis s.r.o.,Ďumbierska 6,/a,831 01 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  1 957,50  

Zmluvná cena:       2 610,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávka č.17/2016 z 23.6.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      Nie 

 

P.č. 2.3.76 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Centrum voľného času, Štefánikova 35, 

811 04 Bratislava 

Druh zákazky:      prieskum trhu 

Názov zákazky:      Kotle –Protherm Medveď Condens 48 

KKS 

Druh postupu:      vyžiadanie cenových ponúk 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Triangel, s. r. o.,Tomášikova 35, 821 01 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  2 625,00  

Zmluvná cena:       3 150,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávka č.33/2016 z 08.12.2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       Nie 

 

P.č. 2.3.77 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Centrum voľného času, Štefánikova 35, 

811 04 Bratislava 

Druh zákazky:      prieskum trhu 

Názov zákazky:      Výmena–kotlov Protherm Medveď 

Condens 48 KKS-montáž a demontáž 

Druh postupu:      vyžiadanie cenových ponúk 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:       Ing. Ľubomír Hutta-Subra,Hlaváčikova 

19, 841 04 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  1 500,00  

Zmluvná cena:       1 800,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:     objednávka č.38/2016 z 13.12.2016 



Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       Nie 

 

P.č. 2.3.78 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Tonery 

Druh postupu:   ET 

Počet uchádzačov:   9 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   áno 

Úspešný uchádzač:   PC SEMA, s.r.o., Žilina 

PHZ:   2 800,00  

Zmluvná cena:       2 676,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:   24.2.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.79 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Čistiace a dezinfekčné prostriedky 

Druh postupu:   ET 

Počet uchádzačov:   6 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   áno 

Úspešný uchádzač:   Tatrachema VD, Trnava 

PHZ:   3 390,00  

Zmluvná cena:       2 369,28  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:   3.3.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.80 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Kancelárske potreby 

Druh postupu:   ET 

Počet uchádzačov:   8 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   áno 

Úspešný uchádzač:   Ing. Peter Gerši – GC TECH, Trenčín 

PHZ:   2 230,00  

Zmluvná cena:       1 668,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:   4.3.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.81 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 



Druh zákazky:     Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Vodoinštalačný materiál 

Druh postupu:   ET 

Počet uchádzačov:   3 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   áno 

Úspešný uchádzač:   KriMus, spol. s r.o., Bratislava 

PHZ:   2 039,00  

Zmluvná cena:       2 125,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:   15.3.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.82 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Elektroinštalačný materiál 

Druh postupu:   ET 

Počet uchádzačov:   7 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   áno 

Úspešný uchádzač:   Lindák Rastislav – NILTEX 

PHZ:   908,00  

Zmluvná cena:       885,40 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:   12.4.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.83 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Tonery 

Druh postupu:   ET 

Počet uchádzačov:   3 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   áno 

Úspešný uchádzač:   DD21, s.r.o. Prešov 

PHZ:   1 583,36  

Zmluvná cena:       1 333,20  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:   12.7.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.84 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Čistiace prostriedky 

Druh postupu:   ET 

Počet uchádzačov:   3 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 



Uskutočnila sa EA:   áno 

Úspešný uchádzač:   PhDr. Gabriela Spišáková – Majster 

Papier 

PHZ:   2 370,00  

Zmluvná cena:       1 920,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:   20.7.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.85 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           PVC podlahovina 

Druh postupu:   ET 

Počet uchádzačov:   2 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   áno 

Úspešný uchádzač:   JUTEX Slovakia, s.r.o. Bratislava 

PHZ:   2 500,00  

Zmluvná cena:       2 862,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:   20.7.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.86 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Kancelárske potreby 

Druh postupu:   ET 

Počet uchádzačov:   7 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   áno 

Úspešný uchádzač:   Ing. Peter Gerši – GC TECH, Trenčín 

PHZ:   1 600,00  

Zmluvná cena:       848,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:   30.9.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.87 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Maliarsky materiál 

Druh postupu:   § 9 ods.9 (Zákon č. 25/2006 Z.z.) 

Počet uchádzačov:   3  

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   Farlesk, s.r.o. Bratislava 

PHZ:   1 008,00  

Zmluvná cena:       1 034,57  s DPH 



Dátum uzavretia zmluvy:   4.3.2016 (objednávka) 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.88 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Polohovacie postele 

Druh postupu:   §9 ods.9 

Počet uchádzačov:   3 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   ARJO-HUMANIC, s.r.o. Batizovce 

PHZ:   3 486,35  

Zmluvná cena:       3 288,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:   25.4.2016 (objednávka) 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.89 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Výťahy – 3 ročná odborná skúška 

Druh postupu:   §9 ods.9 

Počet uchádzačov:   4 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   Euro lifts, s.r.o.  Bratislava 

PHZ:   1 408,00  

Zmluvná cena:       1 152,00  bez DPH (neplatca DPH) 

Dátum uzavretia zmluvy:   25.4.2016 (objednávka) 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.90 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Výmena opotrebovanej 

podlahovejkrytiny 
Druh postupu:   §117 

Počet uchádzačov:   3 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   JUTEX Slovakia, s.r.o. Bratislava 

PHZ:   49 952,00  

Zmluvná cena:       57 383,40  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:   20.5.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 



P.č. 2.3.91 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Vykonanie OPaOS elektrických 

zariadení  
Druh postupu:   §117 

Počet uchádzačov:   3 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   Tibor Takács-Šerpp, Nové Zámky 

PHZ:   4 924,00  

Zmluvná cena:       4 897,00 bez DPH (neplatca DPH) 

Dátum uzavretia zmluvy:   1.7.2016 (objednávka) 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.92 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Klimatizačné jednotky  

Druh postupu:   §117 

Počet uchádzačov:   3 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   Chladenie a klimatizácia, s.r.o. Bratislava 

PHZ:   1 750,00  

Zmluvná cena:       2 099,32  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:   29.7.2016 (objednávka) 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok: 

 

P.č. 2.3.93 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Oprava výťahov  

Druh postupu:   §117 

Počet uchádzačov:   1 (oslovení boli 4, 3 nepredložili ponuku) 

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   Euro lifts, s.r.o.  Bratislava 

PHZ:   9 690,00  

Zmluvná cena:       9 561,00  bez  DPH (nie je plátca DPH) 

Dátum uzavretia zmluvy:   24.8.2016 (objednávka) 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.94 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  



Názov zákazky:           Vypracovanie projektovej 

dokumentácie  

   (na zateplenie budovy)  

Druh postupu:   §117 

Počet uchádzačov:   2 (oslovení 4, 2 nepredložili ponuky)  

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   Staver, Ing. Ján Miklánek, CSc., Brestové 

PHZ:   8 000,00  

Zmluvná cena:       5 970,00 bez DPH (nie je plátca DPH) 

Dátum uzavretia zmluvy:   5.9.2016 (objednávka) 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.95 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti v zariadení pre seniorov  

Druh postupu:   §117 

Počet uchádzačov:   2 (oslovení 3, 1 nepredložil ponuku)  

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   Svetlo nádeje, n.o.  Bratislava 

PHZ:   199 999,00  (2 roky) 

Zmluvná cena:       8,00 bez DPH/hod. (limit 199 999,00 , nie 

je platca DPH) 

Dátum uzavretia zmluvy:   26.10. 2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.96 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Projektová dokumentácia na výmenu 

rozvodov vody, kanalizácie a 

vzduchotechniky   
Druh postupu:   §117 

Počet uchádzačov:   1 (oslovení 3, 2 nepredložili ponuky)  

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   ConceptEnergy, s.r.o. Bratislava 

PHZ:   1 330,00  

Zmluvná cena:       1 512,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:   15.11. 2016 (objednávka) 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.97 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 



Druh zákazky:      Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Vybavenie počítačovej miestnosti   

Druh postupu:   §117 

Počet uchádzačov:   2 (oslovení 3, 1 nepredložil ponuku)  

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   Kvatro Comp, s.r.o.  Bratislava 

PHZ:   5 833,00  

Zmluvná cena:       6 727,38  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:   5.12. 2016 (objednávka) 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.98 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Zimná údržba komunikácií   

Druh postupu:   §117 

Počet uchádzačov:   1 (oslovení 4, 3 nepredložili ponuku)  

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   Mark Servis, s.r.o.  Bratislava 

PHZ:   1 200,00  

Zmluvná cena:       1 083,40 bez DPH (neplatca DPH) 

Dátum uzavretia zmluvy:   21.11. 2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.99 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Oprava a údržba kuchynských 

spotrebičov 
Druh postupu:   priame rokovacie konanie 

Počet uchádzačov:   1  

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   Cortec, s.r.o. Bratislava 

PHZ:   3 146,80  

Zmluvná cena:       3 776,16 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:   29.7. 2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.100 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Prekládka plynového potrubia 

Druh postupu:   priame rokovacie konanie 

Počet uchádzačov:   1  



Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   LIGGAS s.r.o.  Záhradná 590/34, 900 23  

Viničné 

PHZ:   20 000,00   

Zmluvná cena:       15 883,83 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:   2.12. 2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.101 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                               Domov pri kríži 

Druh zákazky:   Zákazka s nízkou hodnotou  

Názov zákazky:           Oprava TÚV 

Druh postupu:   priame rokovacie konanie 

Počet uchádzačov:   1  

Počet vylúčených uchádzačov:   0 

Uskutočnila sa EA:   nie 

Úspešný uchádzač:   Horník Plus s.r.o. Ožvoldíkova 6, 841 02  

Bratislava 

PHZ:   20 000,00   

Zmluvná cena:       7 524,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:   2.12. 2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol 

uverejnený výsledok:  

 

P.č. 2.3.102 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :       Centrum voľného času, Gessayova 

Druh zákazky :  

Názov zákazky :      Výstavba multifunkčného ihriska  

Druh postupu :         emailom, prieskum trhu 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku :      2 

Počet vylúčených uchádzačov, alebo záujemcov :     0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia : 

Úspešný uchádzač : 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :     14 225,00  

Zmluvná cena :                  17 000,00 

Dátum uzavretia zmluvy :         Zmluva o dielo č. 027/2016   uzavretá dňa 

27.10.2016 

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok : 

 

P.č. 2.3.103 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Centrum voľného času, Hlinícka 3 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Vysprávky trhlín a vymaľovanie stien  

Druh postupu:      §117 zákona o VO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    NIE 

Úspešný uchádzač:      Kodrak, s.r.o., Kašmírska 5, Bratislava 



Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  1 400,00  

Zmluvná cena:       1 750,00  

Dátum uzavretia zmluvy:  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.104 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Centrum voľného času, Hlinícka 3 

Druh zákazky :      zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:      Vypadnutie časti stropu  

Druh postupu:      §117 zákona o VO 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    NIE 

Úspešný uchádzač:       Kodrak, s.r.o., Kašmírska 5, Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  2 652,00  

Zmluvná cena:       3 315,00  

Dátum uzavretia zmluvy:  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 

 

P.č. 2.3.105 

Útvar, ktorý realizoval zákazku ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 

Názov zákazk Sanácia strešných klampiarskych 

konštrukcií 

Druh postupu § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku 3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač(uchádzači, meno a sídlo)                Andrej NÁTER, Ožvoldíkova č. 6, 

84102     Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 4 300,00   

Zmluvná cena          4 263,65 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy 28.06.2016 

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.106 

Útvar, ktorý realizoval zákazku  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 

Názov zákazky  Keramická pec KITTEC CBN 70 

S 
Druh postupu  § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku  3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia  ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač(uchádzači, meno a sídlo)  Bc. Leoš Sikora, Poříčí 6, 678 01  

Blansko  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  1 400,00  

Zmluvná cena              1 396,69 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy  13.09.2016 

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Web stránka objednávateľa 



 

P.č. 2.3.107 

Útvar, ktorý realizoval zákazku  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 

Názov zákazky                   Kotol 

Druh postupu  § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku  3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia  ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač(uchádzači, meno a sídlo)  PETRA + spol. s r. o., Račianská 

146, 831 54  Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  2 750,00  

Zmluvná cena              2 700,00 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy  21.12.2016 

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.108 

Útvar, ktorý realizoval zákazku  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 

Názov zákazky                   Oprava podláh 

Druh postupu  § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku  3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia  ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač(uchádzači, meno a sídlo)  BRP izolácie s. r. o., Bošáca 13, 913 

07        Bošáca 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 2  000,00  

Zmluvná cena              2 000,00 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy  28.12.2016 

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.109 

Útvar, ktorý realizoval zákazku  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 

Názov zákazky                   MacBook Air 13“  

Druh postupu  § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku  3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia  ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač(uchádzači, meno a sídlo)  SOFTWARE PARTNER, spol. s. r. 

o.,   Pluhová 55, 831 03  Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  1 100,00  

Zmluvná cena               1 033,33  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy  28.12.2016 

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.110 

Útvar, ktorý realizoval zákazku  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 

Názov zákazky  Výroba a montáž plastových okien 

Druh postupu  § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku  3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia  ÁNO/NIE 



Úspešný uchádzač(uchádzači, meno a sídlo)  Esoplast SK s.r.o., Kuklov 286,  

                                                                                            908 78 Kuklov 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  7 850,19  

Zmluvná cena                                                          6 541,83 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy  10.11.2016 

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.111 

Útvar, ktorý realizoval zákazku  ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava 

Názov zákazky  Nákup technického zabezpečenia 

ZUŠ 

Druh postupu  § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku  3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia  ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač(uchádzači, meno a sídlo)  Alza.sk, Bottova 6654/7, 811 09 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  3 773,45  

Zmluvná cena                                                          3 144,54  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy  16.11.2016 

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.112 

Útvar, ktorý realizoval zákazku  ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava 

Názov zákazky  Nákup hudobných nástrojov 

Druh postupu  § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku  3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia  ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač(uchádzači, meno a sídlo) Branislav Kutiš - A4D, Pražská 

3225/17                        81104 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  1 620,00 

Zmluvná cena                                                          1 350,00 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy  28.11.2016 

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.113 

Útvar, ktorý realizoval zákazku  ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava 

Názov zákazky                                                    Nákup techniky 

Druh postupu  § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku  3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia  ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač(uchádzači, meno a sídlo)  Alza.sk, Bottova 6654/7, 811 09 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  2 507,00 

Zmluvná cena                                                          2 088,63 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy  29.11..2016 

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Web stránka objednávateľa 



 

P.č. 2.3.114 

Útvar, ktorý realizoval zákazku  ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava 

Názov zákazky                               Rozšírenie zabezpečovacieho 

systému 

Druh postupu  § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku  3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia  ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač(uchádzači, meno a sídlo)  Jaroslav ŠIRA - TARGET – alfa, 

90101           Malacky 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  2 404,00 

Zmluvná cena                                                          2 004,00 bez DPH 

 

Dátum uzavretia zmluvy  27.12.2016 

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.115 

Útvar, ktorý realizoval zákazku  ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava 

Názov zákazky        Nákup hudobných nástrojov 

Druh postupu  § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku  3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia  ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač(uchádzači, meno a sídlo)  Muziker.sk, Einsteinova 3541/18, 

851 01 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  1 500,00 

Zmluvná cena                                                          1 435,46 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy  29.12.2016 

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.116 

Útvar, ktorý realizoval zákazku  ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava 

Názov zákazky      Nákup hudobných nástrojov 

Druh postupu  § 9 ods.9 ZVO  

Počet uchádzačov ktorí predložili ponuku  3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia  ÁNO/NIE 

Úspešný uchádzač(uchádzači, meno a sídlo)  Muziker.sk, Einsteinova 3541/18, 

851 01 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  1 811,27  

Zmluvná cena                                                          1 509,39 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy  29.12.2016 

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Web stránka objednávateľa 

 

P.č. 2.3.117 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                  Petržalský domov seniorov  

Druh zákazky:              zákazka s nízkou hodnotou § 117 

Názov zákazky:     Mäso a mäsové výrobky pre 

Petržalský domov seniorov 



Druh postupu:              Výzva 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:            3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:          0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:            nie 

Úspešný uchádzač:              Mäso-údeniny ACHBERGEROVÁ, 

s. r. o., Mierové nám. 2, 903 01 Senec 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            1. a 2. časť predmetu zákazky 

32 942,00 + 2 040,00  

Zmluvná cena:    1. a 2. časť predmetu zákazky 

36 711,39 + 2 040,00 s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:             01. 08. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania: 0 

 

P.č. 2.3.118 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Petržalský domov seniorov 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou § 117 

Názov zákazky:      Ovocie a zelenina pre Petržalský domov 

seniorov 

Druh postupu:      Výzva 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   2  

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      ZELENINÁRI, s. r. o., Agátová 5/E, 841 

01 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   31 192,00 

Zmluvná cena:       31 397,70  s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     01. 08. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       0 

 

P.č. 2.3.119 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Petržalský domov seniorov 

Druh zákazky:      zákazka podlimitná s využitím EKS  

Názov zákazky:      Dezinfekčné prostriedky a materiál pre 

zamestnancov pri výkone opatrovania   

Druh postupu:      EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    58 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:     Perfect Distribution, a.s. , Kočovce 244, 

916 31  Kočovce 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   9 492,36 

Zmluvná cena:       9 000,99  s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     03. 08. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       0 

 

P.č. 2.3.120 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Petržalský domov seniorov 



Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou § 117 

Názov zákazky:      Server s inštaláciou 

Druh postupu:      Výzva 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      Detect, s. r. o. , Švabinského 3, 851 01 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   8 341,00 

Zmluvná cena:        9 992,40  s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     12. 09. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       0 

 

P.č. 2.3.121 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Petržalský domov seniorov 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou § 117 

Názov zákazky:      Maľovanie a obnova linolea v starej 

časti PDS (opravy a údržba) 

Druh postupu:      Výzva 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      GP stav Trnava s. r.o. , Štefánikova 32, 

917 68 Trnava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   27 766,67 

Zmluvná cena:         32 974,12  s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     12. 09. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       0 

 

P.č. 2.3.122 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Petržalský domov seniorov 

Druh zákazky:       zákazka podlimitná s využitím EKS  

Názov zákazky:      Dodávka, osadenie a zapojenie 

priemyselných práčok a priemyselnej sušičky 

Druh postupu:      EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    16 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      Pragoperun SK, s. r. o., Dvojkrížna 47, 

820 13 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   11 416,67 

Zmluvná cena:        11 990,00  s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     19. 10. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       0 

 

P.č. 2.3.123 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Petržalský domov seniorov 



Druh zákazky:       zákazka podlimitná s využitím EKS  

Názov zákazky:      ZOSTAVA: Hygienická zdvíhacia 

stolička s hydraulickým zdvihom – vozík pre telesne postihnuté osoby – CALYPSO 1 ks 

Sprchový a dezinfekčný panel 2 ks 

Druh postupu:      EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      ARJO-HUMANIC, s. r. o., Školská 428, 

059 35  Batizovce   

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   8 416,67 

Zmluvná cena:        10 069,20  s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     02. 12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       0 

 

P.č. 2.3.124 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Petržalský domov seniorov 

Druh zákazky:       zákazka podlimitná s využitím EKS  

Názov zákazky:      Gastrozariadenia do kuchyne  

Druh postupu:      EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    37 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      LUKNAR, s. r. o., Vilová 31, 851 01 

Bratislava   

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   7 600,00  

Zmluvná cena:        5 455,00 s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     02. 12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       0 

 

P.č. 2.3.125 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Petržalský domov seniorov 

Druh zákazky:       zákazka s nízkou hodnotou § 117, služba 

uvedená v prílohe č. 1 k zákonu č. 343/2015 -         Sociálne služby a iné osobitné služby 

Názov zákazky:      Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti 

v zariadení pre seniorov  

Druh postupu:      Výzva 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      VITA HELP, s. r. o., Prokopova 45, 851 

01  Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   199 000,00 

Zmluvná cena:        238 800,00  s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     05. 12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       0 

 



P.č. 2.3.126 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Petržalský domov seniorov 

Druh zákazky:       zákazka podlimitná s využitím EKS  

Názov zákazky:      Poskytovanie mobilných služieb a 

zariadení   

Druh postupu:      EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    2 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      O2 Slovakia, s. r. o., Eisteinova 24, 851 

01  Bratislava     

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    3 850,00 

Zmluvná cena:       3 060,00 s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     07. 12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       0 

 

P.č. 2.3.127 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Petržalský domov seniorov 

Druh zákazky:       zákazka podlimitná s využitím EKS  

Názov zákazky:      Poskytovanie telefonických služieb   

Druh postupu:      EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      O2 Slovakia, s. r. o., Eisteinova 24, 851 

01  Bratislava     

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    2 160,00 

Zmluvná cena:       1 782,00  s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     09. 12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       0 

 

P.č. 2.3.128 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Petržalský domov seniorov 

Druh zákazky:      zákazka s nízkou hodnotou § 117 

Názov zákazky:      Elektricky polohovateľné postele 

a špeciálne mäkké vybavenie – antidekubitné matrace  
Druh postupu:      Výzva 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 

Úspešný uchádzač:      REWINELL, spol. s r. o., Lidická 700/19, 

602 00 Brno-Veveří   

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   7 500,00 

Zmluvná cena:          8 580,00  s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     09. 12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       0 

 



P.č. 2.3.129 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Petržalský domov seniorov 

Druh zákazky:       zákazka podlimitná s využitím EKS  

Názov zákazky:      Mlieko a mliečne výrobky 

Druh postupu:      EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:    1 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 

Úspešný uchádzač:      DEMIFOOD spol. s r. o., Piešťanská 

2503/43, 915 01 Nové Mesto n/Váhom     

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    11 300,00 

Zmluvná cena:       11 300,00  s DPH   

Dátum uzavretia zmluvy:     12. 12. 2016 

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:       0 
 

P.č. 2.3.130 
Útvar, ktorý realizoval zákazku :                              Základná umelecká škola Júliusa  

Kowalského 

Druh zákazky :                                                          zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                         Dodávka a montáž plastových okien  

Druh postupu:                                                            § 117 zákona 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:              4 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :    0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                          nie  

Úspešný uchádzač:                                                    Inter – Okno, K.Thalyho 1, Komárno 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:                  8 300,00 

Zmluvná cena:                                                           8 259,00 

Dátum uzavretia zmluvy:                                          10.10.2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      § 117 zákona - zákazka s nízkou hodnotou 
 

P.č. 2.3.131 

Útvar, ktorý realizoval zákazku :                              Základná umelecká škola Júliusa  

Kowalského 

Druh zákazky :                                                          zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                         Dodávka hardvéru a súvisiacich služieb  

Druh postupu:                                                            § 117 zákona 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:              3 

Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :    0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                          nie  

Úspešný uchádzač:                                                    ITNets 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:                  18 500,00 

Zmluvná cena:                                                           18 386,35 

Dátum uzavretia zmluvy:                                          12. 12. 2016  

Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  

Dátum a číslo Vestníka verejného obstarávania, v ktorom bol uverejnený výsledok verejného 

obstarávania:      § 117 zákona - zákazka s nízkou hodnotou 

 

P.č. 2.3.132 



Útvar, ktorý realizoval zákazku:                        ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                  zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                Poradenstvo pri zabezpečovaní služieb   

súvisiacich s poistením majetku                                                                          
Druh postupu:                                                  zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:     2     

Počet vylúčených uchádzačov:                         0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                 nie 

Úspešný uchádzač:                                           Respect Slovakia, s.r.o., Valova 38, 921 

01 Piešťany 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:          

Zmluvná cena celkom:                                      100 eur/h s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                  12.1.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:     nie 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                        ekonomický útvar 

 

P.č. 2.3.133 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                         prevádzkový útvar 

Druh zákazky:                                                   zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                 Rozbor bazénových a prírodných vôd  

Druh postupu:                                                    zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:      1 

Počet vylúčených uchádzačov:                          0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                  nie 

Úspešný uchádzač:                                            AQUASECO s.r.o. Bernolákovská 18/A, 

Ivanka pri Dunaji 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:       5 000,00 

Zmluvná cena celkom:                                       6 000,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                   11.1.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:      nie 

 

P.č. 2.3.134 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Chemikálie na úpravu a zmäkčovanie 

vody v bazénoch a chladiacich rozvodoch 18.2.-31.7.2016. 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:            2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Mikrochem Trade, spol. s r.o., Za dráhou 

33, 902 01 Pezinok 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:           5 000,00 

Zmluvná cena celkom:                                           6 000,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                       15.1.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:          nie 

 

P.č. 2.3.135 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 



Názov zákazky:                                                      Chemikálie na úpravu a zmäkčovanie 

vody v bazénoch a chladiacich rozvodoch 3.6. – 31.12. 2016 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:            1 

Počet vylúčených uchádzačov:                                0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                        EKS 

Úspešný uchádzač:                                                 ATANI, s.r.o. Kopčianska 65, 831 04 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            10 997,00 

Zmluvná cena celkom:                                            13 196,40 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        24.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:         nie 

 

P.č. 2.3.136 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Chemikálie na úpravu a zmäkčovanie 

vody v bazénoch a chladiacich rozvodoch  

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:            1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       EKS 

Úspešný uchádzač:                                                 Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 3,  

90203 Pezinok 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            3112,50 

Zmluvná cena celkom:                                            3 735,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        3.10.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:          nie 

 

P.č. 2.3.137 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Jednorázové upratovacie služby 

v objekte haly I. Zimný štadión Ondreja Nepelu do 31.12.2017. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       Nie 

Úspešný uchádzač:                                                 CleanFit s. r. o., Bernolákova 386/4, 908 

51 Holíč 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,40  

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,28  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        11.4.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:          nie 

 

P.č. 2.3.138 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Zabezpečenie realizácie verejného 

obstarávania a poradenstva do 31.12.2017. 



Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:            1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       Nie 

Úspešný uchádzač:                                                 VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,40  s DPH 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,28  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        11.4.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:         nie 

 

P.č. 2.3.139 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Dodávka tonerov do 31.12.2016. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:            2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       Nie 

Úspešný uchádzač:                                                 PERGAMON spol. s r.o., Chemická 1, 

831 04 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            2 700,00 

Zmluvná cena celkom:                                            3 240,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        24.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:          nie 

 

P.č. 2.3.140 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Dodávka čistiacich prostriedkov pre 

Saunu Delfín do 20.6.2016. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:            1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                        EKS 

Úspešný uchádzač:                                                  PhDr. Gabriela Spišáková – Majster 

Papier, Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            991,70 

Zmluvná cena celkom:                                            1 990,80  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        7.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:          nie 

 

P.č. 2.3.141 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Dodávka čistiacich prostriedkov AZ 

Zlaté piesky. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:            2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:                        EKS 

Úspešný uchádzač:                                                  TATRACHEMA VD, Bulharská 40, 917 

02 Trnava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            1659,00 

Zmluvná cena celkom:                                            1 990,80  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        15.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:          nie 

 

P.č. 2.3.142 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Dodávka čistiacich prostriedkov pre ZŠ 

Harmincova 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       EKS 

Úspešný uchádzač:                                                 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster 

Papier, Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            2 590,00 

Zmluvná cena celkom:                                            3 108,00   s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        12.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.143 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Dočasné užívanie mobilných turniketov 

v AZ Zlaté piesky do 1.9.2016 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:            1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                  MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, 

949 05 Nitra 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            3000,00 

Zmluvná cena celkom:                                            3 600  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        7.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:          nie 

 

P.č. 2.3.144 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                     Komplexné služby pri zabezpečení 

vodnej záchrannej služby v AZ Zlaté 

piesky do 1.9.2016. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:            1 

Počet vylúčených uchádzačov:                                0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                        nie 



Úspešný uchádzač:                                                  Vodná záchranná služba, Kvetinová 3, 

974 04 Banská Bystrica 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            16035,00 

Zmluvná cena celkom:                                            19 242,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                         13.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:          nie 

 

P.č. 2.3.145 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Dodávka plastového záhradného 

nábytku a slnečníkov na letné kúpaliská 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 

Prievidza 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            6903,00 

Zmluvná cena celkom:                                            8 284,30  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        17.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.146 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Komplexné služby pri zabezpečení 

služieb technika bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ochrany pred 

požiarmi a minimálneho zdravotného 

dohľadu do 31.12.2017 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 3J s.r.o., Wolkrova 21, 851 01 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            13 986,00 

Zmluvná cena celkom:                                            16 783,20  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        22.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.147 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Poistenie zodpovednosti za škodu do 

30.11.2016 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 



Úspešný uchádzač:                                                  Union poisťovňa, a. s., Bajklaská 29/A, 

813 60 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:           903,33 

Zmluvná cena celkom:                                            1 084,10  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        30.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.148 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             ekonomický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Poistenie zodpovednosti za škodu do 

30.11.2016 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Union poisťovňa, a. s., Bajklaská 29/A, 

813 60 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            15 680,10 

Zmluvná cena celkom:                                            18 816,13  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        30.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.149 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Zimný štadión Ondreja Nepelu - 

vypracovanie znaleckého posudku na 

posúdenie súčasného stavu stavebnej a 

technologickej časti 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Ústav stavebnej ekonomiky,s.r.o., 

Miletičova 21, 821 09 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 750,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 700  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        7.1.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.150 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Oprava strojov na úpravu ľadu na 

zimných štadiónoch: Zamboni 500, 520, 

525, 545 a 552 elektrik. 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Richard Brestenský, Francisciho 11, 811 

08 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 980,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                         8.1.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.151 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Pravidelná údržba, expresný servis a 

opravy parkovacieho systému na ZŠ O. 

Nepelu 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 TRITON spol. s r.o., Topoľčianska 25, 

851 05  Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,20 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        8.1.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:          nie 

 

P.č. 2.3.152 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                     Správa trafostanice TS 469 Zlaté piesky 

a TS 1014 ZŠ Harmincova 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 LA ELEKTRO, s.r.o., Hviezdoslavova 

756/20, 900 31 Stupava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            4 980,00 

Zmluvná cena celkom:                                            5 976,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        11.1.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.153 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                            technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Zabezpečenie odborných prehliadok a 

skúšok elektronického požiarneho 

systému (EPS) v objekte Zimný štadión 

Ondreja Nepelu 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 



Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 COFELY a.s., Mlynské nivy 61, 827 11 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            6 960,00 

Zmluvná cena celkom:                                            8 352,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        18.1.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.154 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Oprava dlažby na ZŠ Harmincova o 

výmere 38 m2. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Vladimír Majerov, Blagoevova 12, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            1 978,80 

Zmluvná cena celkom:                                            2 374,55 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        29.1.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.155 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Odborné prehliadky a odborné skúšky 

elektrických zariadení, bleskozvodov a 

prenosných spotrebičov na strediskách 

STARZu 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 JTB, s.r.o., Mlynská 834, 034 95 Likavka 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            2 825,00 

Zmluvná cena celkom:                                            3 390,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        9.2.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.156 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Výmena dúchadla v strojovni plavárne 

a oprava rozvodov tlakového vzduchu, 

Plaváreň Pasienky 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 



Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Regulaterm Control s.r.o., Smaragdova 9, 

851 10 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            11 309,60 

Zmluvná cena celkom:                                            13 571,52  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        24.2.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.157 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Vyčistenie, servis  a kontrola fancoilov 

na ZŠ O.Nepelu 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 TECHTEAM s.r.o., Tomašikova 17, 821 

09 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            

Zmluvná cena celkom:                                            8 810,40 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        24.2.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.158 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                            technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Kanalizačné služby 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Kanal M.P.S.,s.r.o., Šamorínska 39, 903 

01 Senec  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,20 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        24.2.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.159 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Rozšírenie Južnej cyklistickej radiály, 

úsek SVP-MDCC. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 



Úspešný uchádzač:                                                 Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,00 

Zmluvná cena celkom:                                            25 009,79  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        3.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.160 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Poradenská a konzultačnú činnosť v 

oblasti stavebníctva spojená s výkonom 

stavebného dozoru a stavebného 

rozpočtára na objekty a stavby 

Mandanta. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 OFIR, s.r.o., Bernolákova 15, 900 21 

Svätý Jur 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        3.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.161 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Pozáručný servis a opravy čerpadiel 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Ján Hajtmánek-SeVoTech, Svätoplukova 

36, 900 25 Chorvátsky Grob  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        7.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.162 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Servis, kontrolu, údržbu a  opravy 

systému „Merania a Regulácie“ na 

Zimnom štadióne O. Nepelu 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 COFELY a.s., Mlynské nivy 61, 827 11 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        11.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.163 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Výrub 14 ks stromov s obvodmi 

kmeňov 87-107 cm, druh Populus nigra 

v AZ Zlaté piesky 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 RNDr. Jozef Habo, Novodvorská 6, 841 

02 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            1429,00 

Zmluvná cena celkom:                                            1 715,95  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        11.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.164 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Odstraňovanie porúch a opravy na 

rozvodoch vody a kanalizácie 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 VEMAPOS, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 

831 04 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        11.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.165 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        podlimitná zákazka  

Názov zákazky:                                                      Odborné prehliadky, kontroly, 

pozáručny servis požiarnych systémov 

na ZŠ O. Nepelu 
Druh postupu:                                                         podlimitný postup 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 cBratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            

Zmluvná cena celkom:                                            144 000,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        14.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           

 

P.č. 2.3.166 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia 

objektov v správe STARZu 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 K-TRIDE spol.s.r.o., Na Záhumní 888/19, 

900 51 Zohor 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        21.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.167 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Výroba, dodávka a montáž 

cyklostojanov a oprava poškodených 

cyklostojanov 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 TRO-REAL s.r.o., Dlhá 370/29, 044 31 

Kostoľany nad Hornádom 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        24.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.168 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Údržba cyklotrás na území hlavného 

mesta SR Bratislavy 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 



Úspešný uchádzač:                                                 MAAT SK, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 

12, 811 02  Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        29.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.169 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Oprava a pravidelná profylaktická 

kontrola   monitorovacieho systému 

NH3 na Zimnom štadióne O. Nepelu  
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 ENVItech, s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01 

Trenčín 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            4 800,00 

Zmluvná cena celkom:                                            5 760,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        31.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.170 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Oprava dopravného značenia na 

cyklotrasách 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                      nie 

Úspešný uchádzač:                                                 SATES, a.s., Slovenských partizánov 

1423/1, 017 01 Považská Bystrica 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        31.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

 

P.č. 2.3.171 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Overenie 10 tich podružných meračov 

tepla  v zmysle zákona č.142/2000 Z.z. o 

metrológii 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 



Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Regulaterm Control s.r.o., Vyšehradská 4, 

Bratislava                                           

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            1 449,00 

Zmluvná cena celkom:                                            1 739,76   s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        31.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.172 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Opravu elektroinštalácie v filtračnej 

stanici na Letnom kúpalisku Rača 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Alojz Hromkovič, Bílikova 12, 841 01 

Bratislava                                              

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            2 055,00 

Zmluvná cena celkom:                                            2 467,10  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        31.3.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.173 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Oprava poškodenej dlažby na LK 

Tehelné pole a LK Delfín 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Vladimír Majerov, Blagoevova 12, 

Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            2 559,20 

Zmluvná cena celkom:                                            3 071,75  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        22.4.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.174 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Brúsenie nožov na strojoch na úpravu 

ľadových plôch 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 



Úspešný uchádzač:                                                 Tekol s.r.o., Hviezdoslavov 46, 930 41 

Kvetoslavov  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            5 000,00 

Zmluvná cena celkom:                                            6 000,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        6.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.175 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Výmena skimerov trysiek a dnovej 

vpuste na strednom bazéne na LK 

Rosnička. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 BAZÉNSERVIS, s. r. o., Lamačská cesta 

91, 841 03 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            4 954,60 

Zmluvná cena celkom:                                            5 945,50  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        6.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.176 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Orezy stromov s použitím plošiny - do 

výšky 15 m, Orezy stromov s použitím 

plošiny - do výšky nad 15 m, Orezy 

stromov bez použitia plošiny - do výšky 

15 m 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Michal Šichmák, Brodská 1, 841 04 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            3 758,00 

Zmluvná cena celkom:                                            4 510,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        18.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.177 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Oprava a výmena zásuvkových skriniek 

a osvetlenia pre autocamping v AZ 

Zlaté piesky 



Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Alojz Hromkovič, Bílikova 12, 841 01 

Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:             9 950,00 

Zmluvná cena celkom:                                            11 940,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        18.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.178 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Údržba a opravy 8 ks zdvíhacích 

schodísk na Zimnom štadióne 

O. Nepelu v Bratislave 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 STATON, s.r.o., Sadová 1148, 03853 

Turany 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 999,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        24.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.179 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                            technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Zhotovenie cyklotrasy Jelačičova-

Cyrilova-Metodova úsek 11-16 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 ABRADOR,spol s.r.o., Hanulova 1, 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:             29 255,10 

Zmluvná cena celkom:                                            35 106,12  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        30.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.180 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Odstraňovanie porúch a opravy na 

rozvodoch vody a kanalizácie 



Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 VEMAPOS, s.r.o., Stara Vajnorská 37, 

831 04 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            39 900,00 

Zmluvná cena celkom:                                            57 880,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        30.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.181 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Vyhodnotenie súčasného stavu 

parametrov osvetlenia hlavnej ľadovej 

plochy a dvoch vedľajších ľadových 

plôch ZŠ O.Nepelu 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 S-E-I tech.s.r.o., Považská 40, 831 03 

Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            3 625,00 

Zmluvná cena celkom:                                            4 350,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        30.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.182 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Udržiavacie stavebné práce. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                  LEMONTEX, s.r.o., Hviezdoslavovo 

nám. 21, 811 02 Bratislava                                      

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            69 999,00 

Zmluvná cena celkom:                                            31 326,14  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        8.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.183 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Vypracovanie realizačnej projektovej 

dokumentácie s oceneným 

a neoceneným výkazom výmer a 



inžinierku činnosť: Cyklotrasa - 

Historický okruh 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                  Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 

Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            2 405,33 

Zmluvná cena celkom:                                            2 886,40  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        8.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.184 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                            technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Pravidelná kontrola systému a 

elektrickej zabezpečovacej signalizácie 

a tiesňového poplachového systému a 

ich opravy na Zimnom štadióne 

O. Nepelu 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:          0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                  SecuriLas, s.r.o., Zámocká 5, 811 01 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            15 000,00 

Zmluvná cena celkom:                                            18 307,73  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        8.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.185 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Výroba a montáž deliacej steny v Saune 

Delfín 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                  JP – Komplet, s. r. o., Mláka 29/1, 029 01 

Námestovo  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            2 084,20 

Zmluvná cena celkom:                                            2 501,16  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        28.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.186 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 



Názov zákazky:                                                      Vypracovanie  projektovej  

dokumentácie  -Oprava priestorov 

spŕch a WC muži a ženy na krytej 

plavárni Pasienky vrátane výkonu 

autorského dozoru 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           5 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                  AVANT ARCH, s.r.o., Magurská 3, 831 

01 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            11 200,00 

Zmluvná cena celkom:                                            13 680,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        30.6.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.187 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Pozáručný servis a opravy systému 

javiskovej techniky na ZŠ O.Nepelu 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                  ColosseoEAS, a.s., Vansovej 2, 811 03 

Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 980,00 

Zmluvná cena celkom:                                            17 760,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        15.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.188 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Ročné prehliadky a opravy ovládania 

technologických systémov plynových 

kotolní a strojovní na strediskách 

organizácie ZŠ Harmincova, ŠH 

Harmincova, Plaváreň Pasienky, Sauna 

Rosnička, Sauna Delfín v zmysle 

vyhlášky č.508/2009 Z.z. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                  Regulaterm Control s.r.o., Smaragdová 9, 

851 10 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            16 000,00 

Zmluvná cena celkom:                                            17 764,00  s DPH  



Dátum uzavretia zmluvy:                                        20.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.189 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Vypracovanie projektovej 

dokumentácie – oprava strechy krytého 

výukového bazéna Pasienky vrátane 

výkonu autorského dozoru. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                  AVANT ARCH, s.r.o., Magurská 3, 831 

01 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            18 400,00 

Zmluvná cena celkom:                                            22 080,00 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        21.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.190 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Výmena odkalovacieho – vypúšťacieho 

potrubia DN 300 pre hlavný 50 m bazén 

na plavárni Pasienky v dĺžke 78 m 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           4 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                  VEMAPOS, s.r.o., Stara Vajnorská 37, 

831 04 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            35 615,31 

Zmluvná cena celkom:                                            50 706,80  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        21.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.191 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Odstránenie nedostatkov z odborných 

prehliadok a odborných skúšok 

elektrických zariadení v zmysle 

zoznamu jednotlivých nedostatkov 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 



Úspešný uchádzač:                                                  PROFI Elektro s.r.o. - Ing. Milan Šindler 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            4 990,00 

Zmluvná cena celkom:                                            5 988,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        28.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.192 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Rozšírenie klimatizačnej jednotky pre 

réžiu na Zimnom štadióne O. Nepelu 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 TECHTEAM, s.r.o., Tomášikova 17, 821 

09 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            2 908,30 

Zmluvná cena celkom:                                            3 490,06  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        28.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.193 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Výmena a montáž nových vodomerov 

na strediskách STARZu 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 BMS servis s.r.o., Trnavská 29,  900 27  

Bernolákov 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            4 950,00 

Zmluvná cena celkom:                                            5 927,29   s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        8.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.194 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Nákup 19 ks mobilných čítačiek pre 

použitie k vstupnému systému na ZŠ O. 

Nepelu. 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Colosseo EAS a.s., Vansovej 2, 811 03 

Bratislava  



Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 475,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 370,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        8.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.195 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Výmena UPS - záložného zdroja pre 

serverovňu na riaditeľstve STARZu 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 BaSta Communication, s.r.o., Wolkrova 

25, 85101 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            1 135,00 

Zmluvná cena celkom:                                            1 362,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        11.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.196 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Výškové práce na strediskách STARZu 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                              0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Stage Riggers Group, s.r.o., Zuby 459/19, 

900 21 Svätý Jur 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 550,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        11.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.197 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Opravy, prehliadky a skúšky 8 ks 

výťahov na ZŠ O.Nepelu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle vyhlášky 

718/2002 Z.z. a v rozsahu normy STN 27 4002 montáž, skúšanie a prevádzka výchov 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Stage Riggers Group, s.r.o., Zuby 459/19, 

900 21 Svätý Jur 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 550,00 



Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        11.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

P.č. 2.3.198 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Servis a opravy úpravne vody pre 

objekt ZŠ O.Nepelu 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 TECHTEAM, s.r.o., Tomášikova 17, 821 

09 Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 980,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        18.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.199 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Vypracovanie overovacej technickej 

štúdie cyklotrasy Patrónka 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Prokos, s.r.o., Druidská 5/A, 851 10 

Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            4 500,00 

Zmluvná cena celkom:                                            5 400,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        19.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.200 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Vypracovanie dokumentácie pre 

územné rozhodnutie Cyklotrasa 

Rožňavská, úsek: križovatka 

Tomášikova - železničný nadjazd 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 DS projekt, s.r.o., Estónska 49, 821 06 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:             3 480,00 



Zmluvná cena celkom:                                            4 176,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        19.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.201 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Zhotovenie Cyklotrasy Podunajské 

Biskupice (Železničná stanica) - 

Trojičné námestie (Oremburská). 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 

Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            64 875,00 

Zmluvná cena celkom:                                            77 850,72  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        30.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.202 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Vzdialený dohľad a prítomnosť 

technika na obsluhu javiskovej techniky 

pre podujatia na ZŠ O.Nepelu                                                                                                                                          
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Colosseo EAS a.s.,Vansovej 2, 811 03 

Bratislava  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            18 000,00 

Zmluvná cena celkom:                                            19 000,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy                                          20.5. 2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.203 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Pozáručný servis a opravy systému 

centrálnej batérie INOTEC pre 

núdzové osvetlenie na ZŠ O.Nepelu 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       áno 

Úspešný uchádzač:                                                 ENVIspot a.s., nám.14 října 1307/2, 150 

00 Praha  



Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            16 460,00 

Zmluvná cena celkom:                                            19 990,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy                                         19.09.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.204 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                       zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Opravy, prehliadky a skúšky 8 ks 

výťahov na ZŠ O.Nepelu na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle 

vyhlášky 718/2002 Z.z. a v rozsahu 

normy STN 27 4002 montáž, skúšanie a 

prevádzka výťahov 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       áno 

Úspešný uchádzač:                                                 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o., Nové 

Záhrady 1/13A 821 05 Bratislava                                         

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            15 448,00 

Zmluvná cena celkom:                                            21 532,13 s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy                                         04. 01. 2017 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.205 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Opravy strojov na úpravu ľadu na 

zimných štadiónoch v správe STaRZ-

úpravy strojov na úpravu ľadu na 

zimných štadiónoch v správe STaRZ-u 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Richard Brestenský, Francisciho 11, 811 

08 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:              19980,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 999,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy:                                        23.11. 2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.206 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Opravy umývacích a čistiacich strojov v 

správe STaRZu 

                        Druh postup                                                             zákazka s nízkou hodnotou 

                        Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 



                        Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

                        Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

                        Úspešný uchádzač:                                                 UNIKONT SLOVAKIA. spol. s.r.o. 

Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom 

                        Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 880,00  

Zmluvná cena celkom:                                            23 856,00 s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy                                         22.12. 2016 

 

P.č. 2.3.207 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Servis a opravy odovzdávajúcej stanice 

tepla (OST) na ZŠ O.Nepelu 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       áno 

Úspešný uchádzač:                                                 TECHTEAM, s.r.o. Tomášikova 17 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 795,00 

Zmluvná cena celkom:                                            15 858,00  s DPH  

Dátum uzavretia zmluvy                                         05.12.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.208 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Odborné prehliadky a odborné skúšky 

elektrických zariadení na rok 2017 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Alojz Hromkovič, Bilíkova 12 Bratislava            

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 290,00 

Zmluvná cena celkom:                                            19 730,00   celkom 

Dátum uzavretia zmluvy                                         05.12.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.209 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Strážna a bezpečnostná služba AZ Zlaté 

piesky 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 MOLECULE SECURITY s.r.o. 

Vrakunská cesta 22, 821  06 Bratislava                                  



Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            22 896,00   

Zmluvná cena celkom:                                            27 475,2  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy                                         19.10.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.210 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Pokyny pre organizátorov podujatí na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu                                                                   

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 EAGLE SECURITY a.s, Gagarinova 

10/A, 821 05 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            17 303,00 

Zmluvná cena celkom:                                            17 303,00  celkom 

Dátum uzavretia zmluvy                                         3.11. 2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.211 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Úprava konštrukcie prestrešenia –  AZ 

Zlaté piesky 

                        Druh postup                                                            zákazka s nízkou hodnotou 

                        Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

                        Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

                        Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                  Jiří Konečný – LAUGART, Bratislavská 

56/5 Trenčín                                                                   
                        Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 880,00  

Zmluvná cena celkom:                                            23 856,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy                                         22.12. 2016 

 

P.č. 2.3.212 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                             technický útvar 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Animácie na letných kúpaliskách 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Quinta Essentia, s.r.o., Fadruszova 11, 841 

05 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 900,00 

Zmluvná cena celkom:                                            23 472,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy                                         1.7.2016 



Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.213 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              útvar marketingu a športu  

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Zóna pre voľný čas – Vrakunský 

lesopark 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 DEXTRADE Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 

010 01 Žilina  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 900,00 

Zmluvná cena celkom:                                            22 428,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy                                         26.5.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.214 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Prekrytie detského ihriska tieniacou 

membránou AZ Zlaté piesky 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           1 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Jiří Konečný – LAUGART, Bratislavská 

56/5, 911 05 Trenčín                                                

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 900,00 

Zmluvná cena celkom:                                            20 871,60  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        26.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.215 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Detské prvky na kúpaliská 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       EKS 

Úspešný uchádzač:                                                 DEXTRADE Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 

010 01 Žilina 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 760,00 

Zmluvná cena celkom:                                            22 260,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        27.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

 



P.č. 2.3.216 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Posilňovací park Streer workout 

Harmincova, AZ Zlaté piesky 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 NoLimits Park s.r.o., Jégého 363/7, 821 

08 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 000,00 

Zmluvná cena celkom:                                            19 994,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        28.7.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.217 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Vonkajšie ihrisko – Vrakunský 

lesopark 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Octago, s.r.o., Hlboká 3023/31, 921 01 

Piešťany 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:             6 222,00 

Zmluvná cena celkom:                                            7 466,40  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        3.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.218 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Lezecké steny LK Tehelné pole, AZ 

Zlaté piesky 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 DEXTRADE Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 

010 01 Žilina  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 520,00  

Zmluvná cena celkom:                                            23 424,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        10.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

 

 



 

P.č. 2.3.219 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Vonkajšie fitness stroje 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           3 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 

014 01 Bytča  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 960,00     

Zmluvná cena celkom:                                            20 262,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        10.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.220 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Altánky AZ Zlaté piesky 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       áno 

Úspešný uchádzač:                                                 Vlastimil Gulán STOLINEX, 916 11 

Bzince pod Javorinou 402 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            19 000,00 

Zmluvná cena celkom:                                            19 872,00  s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        12.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.221 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Nákup traktorovej kosačky 

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 GAZDA, s. r. o., Hodonínska 7/A, 841 03 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            9 500,00 

Zmluvná cena celkom:                                            9 650,00 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        12.8.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.222 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              útvar marketingu a športu 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 



Názov zákazky:                                                      Technicko-organizačné zabezpečenie 

podujatia Cyklotúra - cesta priateľstva                                                                       
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       nie 

Úspešný uchádzač:                                                 Hlava 98, o. z., Lermontova 8, 811 05 

Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            15 200,00 

Zmluvná cena celkom:                                            15 150,00 bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        02.12.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.223 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              ekonomický úsek 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Dodávka uterákov a plachiet na 

prevádzku sauny                                                   

Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:           2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       EKS 

Úspešný uchádzač:                                                 KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, 

95804   Partizánske                                                                    

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            2 100,00 

Zmluvná cena celkom:                                            2 087,94  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                       30.9.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

P.č. 2.3.224 

Útvar, ktorý realizoval zákazku:                              ekonomický úsek 

Druh zákazky:                                                        zákazka s nízkou hodnotou 

Názov zákazky:                                                      Regenerácia ionomeničov v osmózových 

staniciach zabezpečenie  technických, 

parametrov    technologickej vody v 

okruhu chladenia 
Druh postupu:                                                         zákazka s nízkou hodnotou EKS 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:          2 

Počet vylúčených uchádzačov:                               0 

Uskutočnila sa elektronická aukcia:                       EKS 

Úspešný uchádzač:                                                 FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 94901 

Nitra    

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:            

Zmluvná cena celkom:                                            3 366,00  bez DPH 

Dátum uzavretia zmluvy:                                        17.10.2016 

Dátum a vestník s uverejneným výsledkom:           nie 

 

 

 

 



 

 

2.4. Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Mestským zastupiteľstvom 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré nerealizovali verejné obstarávania v roku 2016 

 

Základná umelecká škola Hálková 56 

Základná umelecká škola Istrijská 22 

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta 

Základná umelecká škola Radlinského 53 

Základná umelecká škola Kresánka 

Základná umelecká škola Ľ. Rajtera 

Centrum voľného času Pekníková 2 

Centrum voľného času Kulíškova 6 

Mestská knižnica v Bratislave 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

Múzeum mesta Bratislavy 

Marianum 

Mestský ústav ochrany pamiatok 

Zoo 

Domov jesene života 

 

 

 

 

II. Záver 
Oddelenie verejného obstarávania v období od 01.01.2016 do 31.12.2016 uskutočnilo 

opatrenia na dodržiavanie záväzných noriem a skvalitnenie procesov zadávania zákaziek: 

 

- Metodická podpora pri postupoch verejného obstarávania pre organizácie 

v zriaďovateľskej, resp. zakladateľskej pôsobnosti hlavného mesta, 

- Realizácia centrálneho verejného obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej, resp. 

zakladateľskej pôsobnosti hlavného mesta, 

- Komplexná procesná úprava zadávania všetkých zákaziek v podmienkach hlavného 

mesta, 

- Generovanie úspor hlavného mesta pri centrálnych verejných obstarávaniach. 
 


