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I. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných v roku 2015 hlavným 
mestom SR Bratislavou 
 
 
 
1.1 Nadlimitné zákazky podľa druhej časti zákona o verejnom obstarávaní  
 
 
P.č.1.1.1 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)   nadlimitná 
Názov zákazky :      Nepretržitá údržba a prevádzka                        
kolektorov na území hl. mesta SR Bratislavy 
Druh postupu:      verejná súťaz s e-aukciou 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:  1  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: 0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia :   áno 
Úspešný uchádzač :      Ostvetlenie,s.r.o, Pod násypom 
19,Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   944.726.6600, -€ bez DPH 
Zmluvná cena :     998.548, -€ bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy :    17.6.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok 13.7.2015 VVO 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    OSK  
 
P.č.1.1.2 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)                  nadlimitná  
Názov zákazky       Implementácia Akčného plánu trvalo  

udržateľného energetického rozvoja 
Hlavného mesta SR Bratislavy 

Druh postupu                                                             verejná súťaž 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    áno 
Úspešný uchádzač      Združenie / Skupina dodávateľov „SEAP 
       Hlavný člen: Tatra Tender s.r.o.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH    1.117.600,00  
Zmluvná cena  bez DPH:   1.068.000,00 
Dátum uzavretia zmluvy     Zmluva nebola uzavretá z dôvodu 
                                                                                   nepodpísanej zmluvy medzi „Hl. mestom                            
SR“  a „Európskou investičnou bankou“ 
Dátum a vestník, v ktorom bolo uverejnené zrušenie Vestník č. 202/2015 – 13.10.2015 
súťaže           
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 
 
P.č.1.1.3 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  nadlimitná   
Názov zákazky         Originálne náplne a ďalší originálny  

spotrebný materiál do tlačiarní                                                                        
kopírovacích strojov multifunk čných 
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                                                                                  zariadení 
Druh postupu       verejná súťaž 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    áno  
Úspešný uchádzač      CLEAN TONERY, s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  214.319,73 
Zmluvná cena bez DPH     112.261,80 
Dátum uzavretia zmluvy     09.04.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok Vestník č. 76/2015 - 20.04.2015  
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 
 
P.č.1.1.4 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  nadlimitná 
Názov zákazky      Kancelárske potreby 2015- 2019 
Druh postupu       verejná súťaž s e-aukciou  / centrálne VO 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   5 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  aktuálne žiadny  
Uskutočnila sa elektronická aukcia    uplatní sa 
Úspešný uchádzač      Tibor Varga TSV PAPIER/ „Informácia  
                                                                                   o výsledku vyhodnotenia  ponúk“ daná na    
                                                                                   podpis 23/02/2016 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  394.694,00 
Zmluvná cena  
Dátum uzavretia zmluvy  
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO - súťaž aktuálne prebieha 
 
P.č.1.1.5 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  nadlimitná 
Názov zákazky      Náhradné nájomné byty Pri Kríži 
Druh postupu       verejná súťaž s e-aukciou 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  -  
Uskutočnila sa elektronická aukcia    - 
Úspešný uchádzač      - 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  3.953.531,98 
Zmluvná cena      - 
Dátum uzavretia zmluvy     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok-  
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO - súťaž aktuálne prebieha 
 
P.č.1.1.6 

Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  nadlimitná 
Názov zákazky      Dobudovanie tarifikačného zariadenia  
                                                                                   hl. mesta Bratislavy – označovače OCL 
Druh postupu       verejná súťaž  
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia     áno 
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Úspešný uchádzač      Buse s.r.o ,Masarykova 9,Blansko 678 01, 
Česká republika  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  971.162,50 
Zmluvná cena      970.875, 
Dátum uzavretia zmluvy     5.2.2016 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok- VVO 8.2.2016 odoslane 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   HDI 
 
P.č.1.1.7 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  nadlimitná 
Názov zákazky      Dopracovanie DUR 2. etapa NS MHD 
Druh postupu       PRK služby 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   -  1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  -  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    - nie 
Úspešný uchádzač      - REMING CONSULT a.s., Trnavská  
                                                                                    cesta 27, Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  426.917,00 
Zmluvná cena      790.880, Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy     27.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  23213 – VBS Vestník č. 233/2015 –  
                                                                                     25.11.2015 
 Útvar, ktorý realizoval zákazku   OSAP 
 
P.č.1.1.8 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  nadlimitná 
Názov zákazky      Náhradné nájomné byty – Vrátky 
Druh postupu       verejná súťaž s e-aukciou 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  -  
Uskutočnila sa elektronická aukcia    - 
Úspešný uchádzač      - 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  8.541.500,00 
Zmluvná cena      - 
Dátum uzavretia zmluvy     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok-  
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO - súťaž aktuálne prebieha 
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1.2 Podlimitné zákazky podľa tretej časti zákona o verejnom obstarávaní  
 
 
P.č.1.2.1 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...) podlimitná  
Názov zákazky                              Poskytovanie komplexných cestovných  
                                                                                    služieb - letenky a ubytovanie 
Druh postupu  
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 
Úspešný uchádzač      Tucan s.r.o.   
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH    25.000, -Eur bez DPH 
Zmluvná cena      25.000, -Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy     7.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok    Vestník č.203/2015 č.20547-IPS 
dňa14.10.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 
 
P.č.1.2.2 
Druh zákazky       podlimitná  
Názov zákazky :      HAVARIA ROZVODU STUDENÉJ 
VODY (SV) DN 600 VAJANSKÉHO NÁBREŽIE DŇA 3.4.2015 A NÁSLEDNÉ 
ZAPLAVENIE „KOLEKTORA  VAJANSKÉHO NÁBREŽIE“ V  PROF ILE  2,4m  x 
2,7m  x 537,506 m. STAVBA ,,NOSNÝ SYSTEM MHD I. ETAPA“.- časť B- následne 
odstránenie škôd po havárii a uvedenie zariadení do prevádzky 
Druh postupu :      Priame rokovacie konanie §101 c)-
HAVÁRIA 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:  1  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia :   nie 
Úspešný uchádzač :      Osvetlenie,s.r.o, Pod násypom 
19,Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   31.324.24,-€ bez DPH 
Zmluvná cena :      31.324.24,-€ bez DPH  
Dátum uzavretia zmluvy :    22.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok VVO 30.10.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    OSK  
 
P.č.1.2.3 
Druh zákazky       podlimitná  
Názov zákazky :      HAVARIA ROZVODU STUDENÉJ 
VODY (SV) DN 600 VAJANSKÉHO NÁBREŽIE DŇA 3.4.2015 A NÁSLEDNÉ 
ZAPLAVENIE „KOLEKTORA  VAJANSKÉHO NÁBREŽIE“ V  PROF ILE  2,4m  x 
2,7m  x 537,506 m. STAVBA ,,NOSNÝ SYSTEM MHD I. ETAPA“.- časť A- samostatné 
bezprostredné odstránenie škôd po havárii  
Druh postupu :      Priame rokovacie konanie §101 c)-
HAVÁRIA 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:  1  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
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Uskutočnila sa elektronická aukcia :   nie 
Úspešný uchádzač :      Eurovia SK,a.s.,Osloboditeľov 66,Košice 
04017 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   28.432.35,-€ bez DPH 
Zmluvná cena :      28.432.35,-€ bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy :    22.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok VVO 30.10.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    OSK  
 
P.č.1.2.4 
Druh zákazky       podlimitná  
Názov zákazky :      Zabezpečenie podporného programu  
                                                                                   Smart point Bratislava 2015 
Druh postupu :     verejná súťaž 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:  3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: 1  
Uskutočnila sa elektronická aukcia :   nie 
Úspešný uchádzač :      RubixLab s.r.o Jégeho 2, Bratislava, 821 
08 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   31.871,25,-€ bez DPH 
Zmluvná cena :      33.120,-€ s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy :    20.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok VVO 28.10.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    OSAP 
 
P.č.1.2.5 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  podlimitná   
Názov zákazky  Vytvorenie integračného rozhrania 

a úprava informačného systému mesta 
pre prepojenie na integrovaný 
informačný systém Bratislavy 

Druh postupu                 PZ bez využitia elektronického trhoviska 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   5 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  2 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie  
Úspešný uchádzač      INTELSOFT spoločnosť s ručením  
                                                                                   obmedzeným 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  70.000,00 
Zmluvná cena bez DPH    67.150,00 
Dátum uzavretia zmluvy     11.08.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok Vestník č. 161/2015 – 17.08.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 
 
P.č.1.2.6 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  podlimitná 
Názov zákazky      Počítačová identifikácia reklamných  
                                                                                   zariadení na území  Bratislavy 
Druh postupu       §9 ods.9 zákona o VO 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
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Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 
Úspešný uchádzač      EUROSENSE s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  do 20.000,00 
Zmluvná cena bez DPH    9.200,00 
Dátum uzavretia zmluvy     15.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO  
 
P.č.1.2.7 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  podľa § 9 ods. 9 zákona VO 
Názov zákazky   Spiatočné letenky a ubytovanie na 

pracovnú cestu do Bruselu v termíne od 
7.7.2015 do 8.7.2015 pre JUDr. Iva 
Nesrovnala a Zuzanu Jurkovi čovú 

Druh postupu       §9 ods.9 zákona o VO 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie  
Úspešný uchádzač      letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  1.357,72-Eur bez DPH 
Zmluvná cena      1.357,72- Eur bez DPH 
Dátum objednávky                       6.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 
 
P.č.1.2.8 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9 - práca    
Názov zákazky:                                                         Poskytnutie služby dátového prepojenia  
                                             prostredníctvom VPN a prepojenia 

LAN siete do siete Internet 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   -   
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  -  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   -   
Úspešný uchádzač:      BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24,  

Bratislava 
Typ zmluvy:       VS služby 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   140.000,00  
Zmluvná cena:      98.160 Eur bez DPH   
Dátum uzavretia zmluvy:     9.4.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok:  
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    OIT 
 
P.č.1.2.9 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Notebooky pre poslancov 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    - áno 
Úspešný uchádzač:      mc.edu, s.r.o.,  Kupecká 9, 949 01 Nitra  
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Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3.747,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      3.720,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     27.5.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.10 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Kreslo kancelárske  
Druh postupu:   Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:   Interiéry Riljak, s.r.o, Oravský Podzámok 

Podzámok 33, 02741 Oravský Podzámok.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   364,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      305,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     27.5.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok:  
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.11 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Nákup čítačiek čiarových kódov 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   6 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:   KODYS SLOVENSKO, s r.o., 

Sliačska 2, 83102 Bratislava.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   7.920,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      6.180,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     29.05..2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.12 
Druh zákazky:      podlimitná EKS  
Názov zákazky:   Software na sledovanie obchodného 

vestníka SR - kapitoly konkurzy a 
reštrukturalizácie. 

Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:   LYNX  s.r.o., Košice, 

 Gavlovičova 9, 04017 Košice.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   12.038,40 bez DPH 
Zmluvná cena:      7.099,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     03.07.2015 
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Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.13 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Vybudovanie priechodu pre chodcov 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:   APEK SK s. r. o., Plynárenská 

2/A, 82109 Bratislava.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   25.806,76 bez DPH 
Zmluvná cena:      25.306,76 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     3.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.14 
Druh zákazky:      podlimitná EKS  
Názov zákazky:   Pitná voda, prenájom 8 ks dávkovačov 

prírodnej pitnej vody na dobu 24 
mesiacov s pravidelným dopĺňaním 
barelov a jednorazových pohárov. 

Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:   AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 

Košice.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  11.944,22 bez DPH 
Zmluvná cena:      10.999,18 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     10.07.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.15 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Ubytovanie a stravovanie , pobyt 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      Škola v prírode "Detský raj" 
 Tatranská Lesná,  Tatranská Lesná 8, 05960 Tatranská Lesná.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3.000,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      2.960,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     10.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
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P.č.1.2.16 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Interiérové vybavenie - kancelársky 

nábytok 3 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   13 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      DREVONA GROUP s.r.o., 
Výhonská 1, 83510 Bratislava.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   30.774,20 bez DPH 
Zmluvná cena:      24.799,200 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     10.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.17 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:   Interiérové vybavenie - kancelársky 

nábytok 2 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   9 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., 
 Hadovská 870, 94501 Komárno.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   12.142,24 bez DPH 
Zmluvná cena:      9.480,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     10.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.18 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Sanácia parkiet 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   5 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      Ján Hudák SENEL,  Školská 
449/3, 05935 Batizovce.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   6.771,60 bez DPH 
Zmluvná cena:      6.000,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     13.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.19 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
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Názov zákazky:  Systém na evidenciu a inventarizáciu 
majetku prostredníctvom čiarového 
kódu 

Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      Next Form, spol. s r.o., 
Priehradná 3, 82107 Bratislava.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   9.655,33 bez DPH 
Zmluvná cena:      9.588,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     17.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.20 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Tlačové a edičné služby 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   6 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      Willmark, s.r.o.,  Hrachová 18, 82105 
Bratislava.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   458,77 bez DPH 
Zmluvná cena:      333,99 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     20.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.21 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Notebooky 13,3 , ASUS Zenbook 

UX303LN i5-4210U/8GB/128GB 
SSD/13.3 FHD Touch/GT840 2G/W8.1P 
Brown alebo ekvivalent  

Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   7 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      SERVISUJEM, s. r. o.,  Pluhová  
                                                                                   934/51 , 83103 Bratislava   
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4.171,20 bez DPH 
Zmluvná cena:      3.180,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     21.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.22 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
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Názov zákazky:  Železiarsky, spojovací a sanitárny 
materiál 

Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      KriMus spol. s r.o.,  Žitavská 5, 821 07 
Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1.000,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      999,60 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     27.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.23 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Zámočnícke služby a zámočnícky 

materiál 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      KriMus spol. s r.o.,  Žitavská 5, 821 07 
Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5.040,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      5.040,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     31.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.24 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:   Výpočtová technika s príslušenstvom B 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   7 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      PERFORMANCE, s.r.o., IČO: 36671134, 
Sídlo:Rybničná 40, 831 06 Bratislava,  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   78.000,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      61.758,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     11.8.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.25 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Výpočtová technika s príslušenstvom 

AA 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
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Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      SOFTLINE SERVICES, a. s. , IČO: 
35826304, Sídlo:Jozefa Hagaru 9, 83151 Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   7.573,16 bez DPH 
Zmluvná cena:      7.390,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     11.8.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.26 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:   Elektrospotrebiče 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      Ing. Juraj Godočik GO & GO, Ružínska 
219/15, 04011 Košice  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   600,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      599,99 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     12.8.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.27 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:                                                        Zabezpečenie reklamných a 

propagačných služieb pre podporu 
podnikania 3 

Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   9 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:                                                  Quatro Finance s.r.o., IČO: 35745631, 
Sídlo: Hrobáková 1, 85102 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   26.045,40 bez DPH 
Zmluvná cena:      22.464,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     14.8.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.28 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Zabezpečenie Re-awarding spoločností 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   5 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 



 15

Úspešný uchádzač:      ERUDIO, s.r.o., IČO: 36330345, Sídlo: 
Nábrežie Sv. Cyrila 40/15, 97101 Prievidza  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   31.110,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      21.360,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     24.8.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.29 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:                                                         Výroba, dovoz a montáž drevených                        

trhových predajných stánkov 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:                                                   Branislav Paluch, IČO: 44961472, Sídlo: 
Ochodnica 21, 023 35 Ochodnica  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   248.388,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      208.000,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     25.8.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.30 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Dodávka odpadkových košov 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   9 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   6.816,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      4.399,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     16.9.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.31 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Dodávka odpadkových košov s 

popolníkom 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   11 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      .Wallet, s.r.o.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   45.712,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      46.110,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     19.9.2015 
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Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.32 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Dodávka a osadenie odpadkových košov 

s objemom 110 litrov 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      Martin Krajčovič – M & J Trade  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   16.555,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      15.597,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     17,9.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.33 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Preklad odborného textu do 

maďarského jazyka 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      ELFI, s. r. o.   
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4.080,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      2.862,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     23.9.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.34 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Obstaranie technického zariadenia 

Komunálny vysávač, alebo ekvivalent 
tohto zariadenia za dodržania všetkých 
požadovaných parametrov, pre 
zabezpečenie čistiacich prác verejných 
priestranstiev. 

Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:     
 MERKUR SLOVAKIA,s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš, 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3.205,20 bez DPH 
Zmluvná cena:      2.400,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     15.10.2015 
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Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.35 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Prenájom mobilných toaliet a 

príslušenstva 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      AKS group s.r.o. , Hollého 383/65, Žilina  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   414,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      3.360,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     15.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.36 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Hygienické potreby 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      PhDr. Gabriela Spišáková -
 Majster Papier, Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   49.024,02 bez DPH 
Zmluvná cena:      32.000,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     15.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.37 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Montáž a demontáž drevených stánkov, 

vrátane prekrytia fontány na námestí a 
súvisiace manipulačné a prepravné 
služby. 

Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      Branislav Paluch, Ochodnica 21  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   49.993,20 bez DPH 
Zmluvná cena:      44.000,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     20.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
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P.č.1.2.38 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Výroba smaltovaných bombirovaných 

uličných tabúľ na označenie už 
pomenovaných ulíc 

Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      Pavol Krasňanský SMALT K.A.M. -
 Smaltovňa,  Pod Kalváriou 2, Skalica  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   7.824,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      7.824,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     22.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.39 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Výroba, dodanie, montáž a demontáž 

20 ks jedálenských pultov s 
prestrešením okolo fontány. 

Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      Branislav Paluch, Ochodnica 21  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   42.782,40 bez DPH 
Zmluvná cena:      36.500,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     5.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.40 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Dodávka, osadenie a odstránenie 

drevených stĺpikov – smerových kolov 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., 
Kragujevská 398 , 01001 Žilina  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   12.860,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      12.600,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     5.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
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P.č.1.2.41 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Zapožičanie, montáž, demontáž a 

rozmiestenie snehových zábran 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      Jozef Kvaššay, 
SNP 1446/44, 01701 Považská Bystrica.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   42.720,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      42.597,60 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     5.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.42 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Kancelárske potreby 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   6 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      Peter Šesták - KANPEX, 
Vajnorská 108, 83104 Bratislava.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   15.876,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      11.820,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     5.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.43 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Deratizácia - dezinsekcia v ubytovni 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      MR SERVIS spol.s r.o. 
Mäsiarska 30, 04001 Košice  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3.792,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      3.000,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     5.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.44 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Nákup výpočtovej techniky 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
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Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      PERFORMANCE, s.r.o. 
Rybničná 40, 831 06 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   40.900,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      34.080,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     1.12.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.45 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Dopravné služby nákladným vozidlom a 

vozidlom s nízko podlažným prívesom. 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      PLUSIM spol. s r.o. 
Staré Grunty  36, 841 04 Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   56.400,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      48.480,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     30.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.46 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Preklad k projektu Územný generel 

dopravy 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   6 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      ELFI, s. r. o. 
M. R. Štefánika 128/14 , 97101 Prievidza.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4.310,80 bez DPH 
Zmluvná cena:      1.914,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     8.12.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.47 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Nákup informačno komunikačnej 

technológie 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 



 21

Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      TooNet, s.r.o. 
Seberiniho 1, 82103 Bratislava.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   246.000,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      236.650,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     8.12.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.48 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Modernizácia programov ArcGIS pre 

územné plánovanie. 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 
Blagoevova 9, 85104 Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   28.951,20 bez DPH 
Zmluvná cena:      28.951,20 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     14.12.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.49 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Nákup informačných technológii. 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      PERFORMANCE, s.r.o. 
Rybničná 40, 831 06 Bratislava.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   18.036,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      17.940,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     15.12.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.50 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Priestorové údaje 3 D modelu územia 

mesta 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      EUROSENSE s.r.o. 
Kutuzovova 13, 83103 Bratislava.  
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Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   126.600,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      57.600,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     16.12.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.51 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Modernizácia grafického systému 

KOKEŠ pre správu nehnuteľného 
majetku. 

Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      C G S spol. s r.o. 
Sasinkova 14, 811 08 Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3.000,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      2.990,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     16.12.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.52 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Dodávka a montáž kamerového 

systému. 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      . 
MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, 94905 Nitra 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   20.000,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      19.800,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     17.12.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.53 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Nákup výpočtovej techniky – notebooky 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:     
 ŠTOR CAD Computers s.r.o., Čajakova 19, 81105 Bratislava.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   15.660,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      14.000,00 Eur s DPH 
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Dátum uzavretia zmluvy:     17.12.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.54 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Nákup programu AutoCAD pre 

analýzy návrhov investorov. 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      . 
ŠTOR CAD Computers s.r.o., Čajakova 19, 81105 Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3.600,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      3.600,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     17.12.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
 
P.č.1.2.55 
Druh zákazky:      podlimitná EKS 
Názov zákazky:  Preklad zmluvy z anglického jazyka do 

slovenského jazyka. 
Druh postupu:      Podlimitná EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   7 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný 
uchádzač:Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o.,  Južná Trieda 48, 04001 Košice.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2.734,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      1.320,00 Eur s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     17.12.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku: OVO 
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1.3  Zákazky podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 
 
P.č.1.3.1 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  podlimitná 
Názov zákazky         Podrobné vyhodnotenie aktív IS  
                                                                                   magistrátu hlavného mesta a návrh  
                                                                                   stratégie rozvoja 
Druh postupu       §9 ods.9 zákona o VO 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie  
Úspešný uchádzač      Stengl a.s. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  do 20.000, -Eur bez DPH 
Zmluvná cena      15.950, - Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy     10.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 
 
P.č.1.3.2 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  podlimitná 
Názov zákazky  Podrobné vyhodnotenie Geografického 

IS  mesta, návrh konsolidácie dát a 
vrstiev a návrh koncepcie rozvoja 

Druh postupu       §9 ods.9 zákona o VO 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie  
Úspešný uchádzač      Qintec a.s. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  do 10.000, -Eur bez DPH 
Zmluvná cena      7.300,- Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy     9.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 
 
P.č.1.3.3 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)   podlimitná 
Názov zákazky         Akčný plán ochrany pred hlukom  
                                                                                   bratislavskej aglomerácie 
Druh postupu       §9 ods.9 zákona o VO 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie  
Úspešný uchádzač      Euroakustik s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  8.200,-Eur bez DPH 
Zmluvná cena      8.100,- Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy     8.9.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 
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P.č.1.3.4 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)    podlimitná 
Názov zákazky  Správa o hodnotení zmeny 

strategického dokumentu ,,Územný 
plán hl. m. SR Bratislavy rok 2007 v 
znení neskorších zmien a doplnkov - 
Zmeny a doplnky 04" 

Druh postupu       §9 ods.9 zákona o VO 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie  
Úspešný uchádzač      Ireas Slovensko  nezisková organizácia 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  11.770,-Eur bez DPH 
Zmluvná cena      8.980,-  Eur bez DPH 
Dátum objednávky                       21.9.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 
 
P.č.1.3.5 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  podlimitná 
Názov zákazky  Inventarizácia pamiatkovo hodnotových 

prvkov a tvaroslovia interiéru a exteriéru 
s návrhom obnovy a určenie farebnosti 
fasád pomocou zisťovacích sond na 
objekte národnej kultúrnej pamiatky, 
Panenská 11, Bratislava, k.ú. Staré 
Mesto 

Druh postupu       §9 ods.9 zákona o VO 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie  
Úspešný uchádzač      PhDr.Zuzana Zvarová 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  3.068,-Eur bez DPH 
Zmluvná cena      2.925,-  Eur bez DPH 
Dátum objednávky                       8.9.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 
 
P.č.1.3.6 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)    podlimitná 
Názov zákazky  Hlavné prehliadky, mimoriadne 

prehliadky a návrhy sanačných 
opatrení na vybraných inžinierskych 
objektoch v správe hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

Druh postupu       §9 ods.9 zákona o VO 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie  
Úspešný uchádzač      Ing.Tesár, PhD.DrSc. 



 26

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  18.500,-Eur bez DPH 
Zmluvná cena      12.500,-  Eur bez DPH 
Dátum objednávky                       20.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 
 
P.č.1.3.7 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  podlimitná 
Názov zákazky  Vysielanie informačno-propagačných 

oznamov, propagácia podujatí mesta 
Bratislava v rádiu 

Druh postupu       §9 ods.9 zákona o VO 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie  
Úspešný uchádzač      Best FM Production, a.s.   
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  18.000,-Eur bez DPH 
Zmluvná cena      15.300,-  Eur bez DPH 
Dátum objednávky                       13.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   OVO 
 
P.č.1.3.8 
Druh zákazky  podlimitná - §9 ods.9 
Názov zákazky :  Zapožičanie výpočtovej techniky – Wi-

Fi Access point(AP) a kontrolér vrátane 
inštalácie a konfigurácie, pripojenie na 
internet prostredníctvom routera 

Druh postupu :     výzva na predkladanie ponúk 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:  2  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia :   nie 
Úspešný uchádzač :      iXperta s.r.o., Průmyslová 1306/7, 102 00 
Praha 10, Pobočka Bratislava,Lamačská cesta 3,841 04 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3.100,-€ bez DPH 
Zmluvná cena :     2.998 ,-€ bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy :     objednávky vystavuje OIT cca každý 
mesiac 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok : nezverejňuje sa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    OIT 
 
P.č.1.3.9 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9 - práca    
Názov zákazky:                                                         Rekonštrukcia OST, ktorá zabezpečuje 

dodávku tepla a teplej vody pre bytové 
domy Česká 4 a Budyšínska 1“ 

Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 3  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   - nie   
Úspešný uchádzač:      Thermis spol. s r.o., Furmanská 7,  
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Typ zmluvy:       VS služby 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   26.464,00 
Zmluvná cena:      26.434 Eur bez DPH    
Dátum uzavretia zmluvy:     14.5.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok:  
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    SNM 
 
P.č.1.3.10 
Druh zákazky:      PRK    
Názov zákazky:                                                         Čistiaci stroj na odstraňovanie grafitov  
                                                                                   so spotrebným materiálom 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 1  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   -   
Úspešný uchádzač:      INGOTTO, spol. s r.o., Podunajská 25, 
82106 Bratislava 
Typ zmluvy:       PRK 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   14.740,00 
Zmluvná cena:      14.740, Eur Bez DPH   
Dátum uzavretia zmluvy:    1.12.2016     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok:  
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    OVS 
 
P.č.1.3.11 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9     
Názov zákazky:                                                         Komplexná správa a evidencia  
                                                                                   verejných obstarávaní 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 3  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   - nie   
Úspešný uchádzač:      Lomtec.com, a. s., Líščie údolie 5,  

Bratislava 
Typ zmluvy:       § 9 ods. 9 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   19.800, 
Zmluvná cena:      19.600, Eur bez DPH   
Dátum uzavretia zmluvy:    18.12.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok:  
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    OIT 
 
P.č.1.3.12 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9     
Názov zákazky:                                                         Spracovanie EIA 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 3  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   -   
Úspešný uchádzač:   EKOJET,s.r.o., Tehelná 19, 831 03                

Bratislava 
Typ zmluvy:       § 9 ods. 9 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   19.900,00 
Zmluvná cena:      18.700, EUR bez DPH   
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Dátum uzavretia zmluvy:    27.10.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: zverejnená na webovom sídle Hlavného  
mesta dňa 28.10.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    OSAP 
P.č.1.3.13 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9  
Názov zákazky                                                          Podpora domáceho a komunitného                                  

kompostovania  
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1                                                  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0                                       
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie                                   
Úspešný uchádzač:      Priatelia zeme - SPZ, P. O. BOX H-39,  
040 01 Kosice                                                                                                                          
Typ zmluvy:       § 9 ods. 9                                     
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   13.750,00                                           
Zmluvná cena:      13.750,00 €                                            
Dátum uzavretia zmluvy: predpoklad 01.2016  este nie je uzavretá                            
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok:    - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    OŽPaMZ 
 
P.č.1.3.14 
Druh zákazky:       § 9 ods. 9 Zákazka s nízkou hodnotou 
Názov zákazky:      Deratizácia Predstaničného námestia a 

Jeséniovej ulice  
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:     4  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 
Úspešný uchádzač:   MR Servis, s r. o., Mäsiarska 30, 040 01 

Košice – pobočka Bratislava 
Typ zmluvy:         zadanie objednávky č. OTS1500274 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     350,00 € 
Zmluvná cena:       350,00  EUR bez DPH  
Dátum uzavretia zmluvy:      objednávka zadaná 20.2.2015  
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:     OŽPaMZ 
 
P.č.1.3.15 
Druh zákazky:       Podlimitná zákazka, EKS - §96 
Názov zákazky:                                                         Tlačové a edičné služby 3 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:    6 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie  
Úspešný uchádzač:    Willmark, s. r. o., Hrachová 18, 821 03  
Typ zmluvy:       Zmluva o poskytovaní služieb 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   402,97€ 
Zmluvná cena:        278,32 EUR bez DPH  , s 
Dátum uzavretia zmluvy:    20.07.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok:   zverejnená na webovom sídle Hlavného  
mesta :  
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    OVO 
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P.č.1.3.16 
Druh zákazky:       § 9 ods. 9     
Názov zákazky :                                                         Pravidelná odborná prehliadka 
a odborná skúška elektrického zariadenia a odborná prehliadka a skúška bleskozvodov 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:     2   
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0   
Uskutočnila sa elektronická aukcia:      nie  
Úspešný uchádzač:    Vladimír Kusý 
Typ zmluvy:        objednávka 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    najnižšia cena 
Zmluvná cena:       405,00 EUR bez DPH    
Dátum uzavretia zmluvy:       27.10.2015       
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: zverejnená na webovom sídle Hlavného 
mesta dňa 19.02.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:     Ubytovňa Kopčany 

 

P.č.1.3.17 
Druh zákazky:       § 9 ods. 9     
Názov zákazky :                                                         Pravidelná revízia požiarnych 
vodovodov a suchovodov 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:     2   
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:      nie  
Úspešný uchádzač:    Habala, s. r. o. 
Typ zmluvy:        objednávka 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    najnižšia cena 
Zmluvná cena:       131,01 EUR bez DPH    
Dátum uzavretia zmluvy:       05.03.2015       
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: zverejnená na webovom sídle Hlavného 
mesta dňa 10.03.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:     Ubytovňa Kopčany 
 
 
P.č.1.3.18 
Druh zákazky:       § 9 ods. 9     
Názov zákazky :                                                         Dodávka a montáž kancelárskeho 
kresla pre 24-hodinovú prevádzku pre intenzívne záťažové sedenie 24/7 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:     4   
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0   
Uskutočnila sa elektronická aukcia:      nie  
Úspešný uchádzač:    Drevona Bratislava 
Typ zmluvy:        objednávka 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    najnižšia cena 
Zmluvná cena:       238,00 EUR bez DPH    
Dátum uzavretia zmluvy:       14.05.2015       
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: zverejnená na webovom sídle Hlavného 
mesta dňa 15.05.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:     Ubytovňa Kopčany 
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II.  Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných v roku 2015 
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 e-
mailom dňa 11. 01. 2016.  
 
Organizácie, ktoré realizovali verejné obstarávanie nadlimitných a podlimitných 
zákaziek 
Múzeum mesta Bratislavy, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR 
Bratislavy (STARZ), Generálny investor Bratislavy, Domov seniorov Lamač, Domov 
seniorov Archa, Domov pri kríži, Zoologická záhrada Bratislava, Marianum - Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy, Domov seniorov Lamač, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, 
Základná umelecká škola – Exnárova, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Základná 
umelecká škola Jána Albrechta (14) 
 
 
Organizácie, ktoré nerealizovali verejné obstarávanie nadlimitných a podlimitných 
zákaziek 
Mestský ústav ochrany pamiatok, Petržalský domov seniorov, Domov jesene života, Dom 
tretieho veku, Gérium, Krízové centrum REPLUS, Centrum voľného čašu Kulíškova 6, 
Centrum voľného čašu - Gessayova, Centrum voľného čašu – Hlinická, Centrum voľného 
čašu Pekníková, Centrum voľného čašu – Štefánikova, Základná umelecká škola – 
Vrbenského, Základná umelecká škola – Daliborovo nám., Základná umelecká škola Eugena 
Suchona, Základná umelecká škola – Hálkova, Základná umelecká škola – Istrijská, Základná 
umelecká škola L. Rajtera, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta – Panenská 11, 
Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
(20) 
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2.1 Nadlimitné zákazky podľa  zákona o verejnom obstarávaní 
 
 
P.č.2.1.1 
Druh zákazky:      nadlimitná 
Názov zákazky:           Zabezpečenie stravovania 
Postup:    verejná súťaž 
Počet uchádzačov:   4 
Počet vylúčených uchádzačov:   0 
Elektronická aukcia:    nie  
Úspešný uchádzač:   HOOTS, s.r.o., Bratislava 
PHZ:   580.000,00 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       580.000,00 EUR bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    4.5. 2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok: Vestník č. 95/2015 zo dňa 15.5.2015 -
10342 VSS Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži  
 
 
 
2.2 Podlimitné zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní 
 
P.č.2.2.1 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:      Upratovacie služby 
Druh postupu:      Podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska, 16697-VVO 158/2015, 12.8.2015 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      Klinton, s.r.o. Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   160.000, eur 
Zmluvná cena:      149.984,01 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     30.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: 3.11.2015, VVO č. 217/2015, 22003-IPS 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Lamač 
 
P.č.2.2.2 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:      Maliarske a natieračské práce 
Druh postupu:       Podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska, 14277-WYP, VVO 136/2015, 13.7.2015 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:       Mikuláš Lichvárik, č.d. 446, 065 32 
Kamienka 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    36.667,00 eur 
Zmluvná cena:      24.984,00 eur, dodávateľ nie je platcom 
DPH 
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Dátum uzavretia zmluvy:     16.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok:  9.9.2014; VVO č. 178/2015; 18526-IPP 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Lamač 
 
P.č.2.2.3 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:      Výmena podlahovej krytiny 
Druh postupu:      Podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska, 14359-WYP, VVO č. 137/2015, 14.7.2015 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie 
Úspešný uchádzač:      JUTEX, s.r.o., Ivánska cesta 2, Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   45.800,00 eur 
Zmluvná cena:      32.761,18 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     16.9.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: 28.9.2015, VVO č. 185/2015, 18999-IPP 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Lamač 
 
P.č.2.2.4 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:      Zabezpečenie stravovacích služieb 
Druh postupu:      Podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska, 2287-WYS, VVO 19/2015, 27.1.2015 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2 
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:   200.000,00 eur 
Zmluvná cena:      5,55 eur za jedno celodenné jedlo 
Dátum uzavretia zmluvy:     10.4.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: 14.4.2015, VVO č. 72/2015, 7925-IPS 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Lamač 
 
P.č.2.2.5 
Druh zákazky :     podlimitná EKS 
Názov zákazky:        Dodávka a montáž plastových okien  
Druh postupu:       zákazka zadaná cez EKS 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   11 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov :  1 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno  
Úspešný uchádzač:      Obnovstav s.r.o, Budatínska Lehota 132, 
023 36 Kysucké Nové  mesto  
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:  40.000,- € 
Zmluvná cena:      36.450,- € 
Dátum uzavretia zmluvy:     31.07.2015  
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   ZUŠ J.Kresánka 
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P.č.2.2.6 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:  Kúpa originálnych nerepasovaných 

tonerov 
Druh postupu:      zákazka zadaná cez EKS 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      Clean Tonery, s.r.o Za Hradbami 27, 902 
01  Pezinok 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2.000, eur 
Zmluvná cena:      2.000, eur  
Dátum uzavretia zmluvy:     26.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   ZUŠ J.Kresánka 
 
P.č.2.2.7 
 Druh zákazky:      podlimitná zákazka  
Názov zákazky:      Pomocné práce a služby v pohrebníctve  
Druh postupu:      podlimitná zákazka – výzva na 
predkladanie ponúk  
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie  
Úspešný uchádzač:      SITIIS, a.s., Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   172.000,00 Eur bez DPH  
Zmluvná cena:      172.000 Eur bez DPH  
Dátum uzavretia zmluvy:     01.04.2015  
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok 20.04.2015, Vestník č. 76/2015  
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy 
 
P.č.2.2.8 
 Druh zákazky:      podlimitná zákazka  
Názov zákazky:  Nákup a dodávka nákladného vozidla s 

viacúčelovým podvozkom  
Druh postupu podlimitná zákazka:    výzva na predkladanie ponúk  
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   1  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno  
Úspešný uchádzač:      KURTA, spol. s r.o., Banská Bystrica  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   170.840,00 Eur bez DPH  
Zmluvná cena:      203.900,00 Eur bez DPH  
Dátum uzavretia zmluvy:     30.11.2015  
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok 29.12.2015, Vestník č. 255/2015  
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy 
 
P.č.2.2.9 
Druh zákazky:      podlimitná zákazka  
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Názov zákazky:      Nákup zemného plynu  
Druh postupu podlimitná zákazka:    výzva na predkladanie ponúk  
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   9  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno  
Úspešný uchádzač:      MET Slovakia, a.s., Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   150.000, Eur bez DPH  
Zmluvná cena:      23,20 Eur bez DPH / 1000 kWh plynu bez 
distribúcie  
Dátum uzavretia zmluvy:     30.04.2015  
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok 25.06.2015, Vestník č. 124/2015  
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy 
 
P.č.2.2.10 
Druh zákazky:      podlimitná zákazka  
Názov zákazky:  Dodávka elektrickej energie s 

prevzatím zodpovednosti za odchýlku  
Druh postupu podlimitná zákazka:    výzva na predkladanie ponúk  
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   6  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno  
Úspešný uchádzač:      Energy Europe, SE, Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   150.000, Eur bez DPH  
Zmluvná cena:      36.620, Eur bez DPH za 971,24 MWH  
(37,70 Eur bez DPH/ 1 MWh)  
Dátum uzavretia zmluvy:     27.03.2015  
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok 14.04.2015, Vestník č. 72/2015  
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy 
 
P.č.2.2.11 
Názov zákazky:         Dodávka kompletných upratovacích 

a čistiacich služieb v objekte Domova 
pri kríži v Bratislave  

Postup:    Výzva na predkladanie ponúk 
Počet uchádzačov:   5 
Počet vylúčených uchádzačov:   1 
Elektronická aukcia:    nie  
Úspešný uchádzač:   KLINTON, s.r.o., Bratislava 
PHZ:   206.000,00 EUR 
Zmluvná cena:       221.118,75 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    30.3.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok: Vestník č. 68/2015 zo dňa 8.4.2015 – 
7514 IPS Informácia o uzavretí zmluvy 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.2.12 
Názov zákazky:      Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v 

rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v 
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Domove pri kríži – zariadení pre 
seniorov 

Postup:    Výzva na predkladanie ponúk 
Počet uchádzačov:   2 
Počet vylúčených uchádzačov:   0 
Elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:   Svetlo nádeje, n.o., Bratislava 
PHZ:   195.000,00 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       195.000,00 EUR bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    11.5.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok: Vestník č. 97/2015 zo dňa 19.5.2015 – 
10613 IPS Informácia o uzavretí zmluvy 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.2.13 
Názov zákazky:           Zníženie energetickej náročnosti 

budovy Domova pri kríži 
Postup:    Výzva na predkladanie ponúk 
Počet uchádzačov:   3 
Počet vylúčených uchádzačov:   2 
Elektronická aukcia:    nie  
Úspešný uchádzač:   STAVTEES,s.r.o. Bratislava 
PHZ:   198.619,53 EUR 
Zmluvná cena:       189.828,06 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    23.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok: VVO č.217/2015 zo dňa 3.11.2015 - 
22037 IPP-Informácia o uzavretí zmluvy 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.2.14 
Názov zákazky:           Kancelárske potreby 
Postup:    ET-EKS 
Počet uchádzačov:   4 
Počet vylúčených uchádzačov:   - 
Elektronická aukcia:    áno  
Úspešný uchádzač:   Ing. Peter Gerši DGTECH, Trenčín 
PHZ:   1.458,33 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       1.156,00 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    31.3.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:   
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.2.15 
Názov zákazky:           Odvoz a likvidácia komunálneho 

odpadu  
Postup:    ET-EKS 
Počet uchádzačov:   2 
Počet vylúčených uchádzačov:   - 
Elektronická aukcia:    áno  
Úspešný uchádzač:   REMAS Service, s.r.o., Bratislava 



 36

PHZ:   850,00 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       1.014,00 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    7.4. 2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:   
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.2.16 
Názov zákazky:           Vodoinštalačný materiál 
Postup:    ET-EKS 
Počet uchádzačov:   3 
Počet vylúčených uchádzačov:   - 
Elektronická aukcia:    áno  
Úspešný uchádzač:   Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad 
Váhom  
PHZ:   875,00 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       1.050,00 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    11. 5. 2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:   
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
 
P.č.2.2.17 
Názov zákazky:           Sprchové a toaletné kreslo s 

elektrickým zdvihom CARINO – vozík 
pre invalidov  

Postup:    ET-EKS 
Počet uchádzačov:   1 
Počet vylúčených uchádzačov:   - 
Elektronická aukcia:    áno  
Úspešný uchádzač:   ARJO-HUMANIC SK, s.r.o., Batizovce 
PHZ:   2.533,33 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       3.025,00 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    10.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:   
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.2.18 
Názov zákazky:           Laserová tlačiareň I-SENSYS MF 226 

DN/ekvivalent, počítač Lenovo E73 
SFF/ekvivalent, monitor Lenovo LT 
223p/ekvivalent, klávesnica, myš 

Postup:    ET-EKS 
Počet uchádzačov:   4 
Počet vylúčených uchádzačov:   - 
Elektronická aukcia:    áno  
Úspešný uchádzač:   V-bit, spol. s r.o., Nitra 
PHZ:   2.958,33 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       3.359,00 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    10.8.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:   
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Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.2.19 
Názov zákazky:           PVC podlahovina 
Postup:    ET-EKS 
Počet uchádzačov:   5 
Počet vylúčených uchádzačov:   - 
Elektronická aukcia:    áno  
Úspešný uchádzač:   Jutex Slovakia, s.r.o. Bratislava 
PHZ:   3 166,67 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       2.550,00 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    20.8.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:   
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.2.20 
Názov zákazky:           Elektroništalačný materiál 
Postup:    ET-EKS 
Počet uchádzačov:   5 
Počet vylúčených uchádzačov:   - 
Elektronická aukcia:    áno  
Úspešný uchádzač:   BaB SK, s.r.o. Michalovce 
PHZ:   1.583,33 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       1.369,99 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    25.8.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:   
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.2.21 
Názov zákazky:           Vodoinštalačný materiál 
Postup:    ET - EKS 
Počet uchádzačov:   1 
Počet vylúčených uchádzačov:   - 
Elektronická aukcia:    áno  
Úspešný uchádzač:   KriMus, spol. s r.o. 
PHZ:   1.291,67 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       1.550,00 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    12.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:   -   
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.2.22 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  podlimitná 
Názov zákazky      Nosný systém MHD1 etapa – 
prestupové zastávky –zastávka Jesenského 
Druh postupu       bez využitia ET  
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 
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Úspešný uchádzač      IPOS, s.r.o., Horná 26, 974 01 Banská 
Bystrica 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  25.000,00 
Zmluvná cena bez DPH    24.429,90 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy     predpoklad 01.2016 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok – výsledok bude zverejnený po podpise 
zmluvy primátorom 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   GIB – Referát verejného obstarávania  
 
P.č.2.2.23 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky        výstavba detského ihriska 
Druh postupu       postup podľa §100 zák. o VO 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku    5 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov   4 
Uskutočnila sa elektronická aukcia     nie 
Úspešný uchádzač       TR Antoš, s.r.o., Na Perchte 1631, 511 01 
Trutnov, ČR 
Predpokladaná hodnota zákazky bez   DPH 85.000,-€ 
Zmluvná cena bez DPH      69.957,66€ 
Dátum uzavretia zmluvy      26.6.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Vestník č. 132/2015 zo dňa 7.7.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku     ZOO Bratislava 
 
P.č.2.2.24 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Zhotovenie a dodanie pracovných 

rovnošiat s logom 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   - 
Zmluvná cena:      1.780,80 Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Archa 
 
P.č.2.2.25 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:  Poskytovanie služieb súvisiacich so 

správou registratúry 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      ARCHIDATA, s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   - 
Zmluvná cena:      2.375,00 Eur bez DPH 
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Dátum uzavretia zmluvy:     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Archa 
 
P.č.2.2.26 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:  Interiérové vybavenie vyšetrovne 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      ARTspect, s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   - 
Zmluvná cena:      3.170,60 Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Archa 
 
P.č.2.2.27 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:  Úprava dvoch kúpeľní 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      Renovum, s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   - 
Zmluvná cena:      8.874,32 Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Archa 
 
P.č.2.2.28 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:  Sprchová kabína so sprch.panelom s 

dezinfekciou 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      Arjo-Humanic.SK, s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   - 
Zmluvná cena:      7.750,00 Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Archa 
 
P.č.2.2.29 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Oprava oplotenia 
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Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      ExterierStav, s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   - 
Zmluvná cena:      4.052,15 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Archa 
 
P.č.2.2.30 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:  Termokazety 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      LINOREX, s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   - 
Zmluvná cena:      8.200,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Archa 
 
P.č.2.2.31 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Úprava štyroch WC 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      Renovum, spol. s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   - 
Zmluvná cena:      9.586,60 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Archa 
 
P.č.2.2.32 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Malotraktor s príslušenstvom 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   6 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      Marián Šupa 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3.833,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      3.820,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     25.2.2015 
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Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č.2.2.33 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie 

prostriedky a hygienické potreby 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   183 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      Spišáková – Majster Papier 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2.590,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      1.215,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     20.4.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:  MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č.2.2.34 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:  Náhradné diely na krovinorezy STIHL 

FS 500 a spotrebný materiál na kosenie 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      Marián Šupa 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2.790,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      3.790,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     25.5.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č.2.2.35 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Dodávka hliníkových dverí 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   34 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      M.Včelka - TASTE 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2.200,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      1.974,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     25.5.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
 
P.č.2.2.36 
Druh zákazky:      podlimitná 
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Názov zákazky:   Projektová dokumentácia pre 
rekonštrukciu strechy 

Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      Sokol trade spol s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5.000,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      4.998,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     17.6.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č.2.2.37 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Servis záhradnej a komunálnej 

techniky a nákup náhradných dielov na 
záhradnú a komunálnu techniku 

Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      Marián Šupa 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   20.000,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      20.000,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     16.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č.2.2.38 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Dodávka tonerov do tlačiarní OKI, 

Canon, HP 

Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   12 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      TOWDY s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1.740,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      1.290,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     16.7.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č.2.2.39 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:  Zberač trávy a lístia 

Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   7 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
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Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1.375,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      1.349,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     4.9.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č.2.2.40 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:  Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie 

prostriedky a hygienické potreby 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   33 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      BANCHEM s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2.400,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      1.277,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     24.8.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č.2.2.41 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Dodávka plastových okien a dverí 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   43 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      M.Včelka - TASTE 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   9.166,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      6.280,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     16.9.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č. 2.2.42 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Nákup sviečok a kahancov 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   58 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      Štefan Nagy - FAN – AUTO  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5.840,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      4.499,99 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     22.9.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
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Útvar, ktorý realizoval zákazku:   MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy 

P.č.2.2.43 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Dodávka fukárov na lístie Stihl BG 56 

D alebo ekvivalent 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   10 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      Ing. Štefan Šesták - LONATER  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1.180,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      1.090,99 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     29.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č.2.2.44 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Plastové úradné urny na pochovávanie 

spopolnených ostatkov 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      Služby NONSTOP s.r.o. 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2.500,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      2.500,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     29.10.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č.2.2.45 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie  

a hygienické potreby 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   183 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      Spišáková – Majster Papier 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   3.950,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      1.900,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     12.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:  MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
 
 
P.č.2.2.46 
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Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Oprava zárubne, oprava krídiel brány 

a renovácia kamenného reliéfu na 
národnej kultúrne pamiatke 

Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      Reality team, s.r.o.  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   10.420,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      10.419,00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     6.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:  MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č.2.2.47 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:  Stravné poukážky 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   14 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     
Úspešný uchádzač:      DOXX – stravné lístky, s.r.o.  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   24.015,00 bez DPH 
Zmluvná cena:      23.773,82 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     16.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:  MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
P.č.2.2.48 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:      Dodávka mobiliáru, špeciálne 
navrhnutého pre potreby Múzea mesta Bratislavy na efektívnu úschovu a ochranu 
zbierok depozitáru textilu 
Druh postupu:       podlimitná zákazka realizovaná výzvou – 
služba 
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     áno 
Úspešný uchádzač:       KOVAL systems, a.s., Krížna 950/10, 018 
61 Beluša 
Predpokladaná hodnota zákazky:     40.000 € 
Zmluvná cena:       39.940 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      10.11.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  24.11.2015 – Vestník č. 232/2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.2.49 
Druh zákazky:      podlimitná 
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Názov zákazky:        „Tla č vstupeniek vrát. grafického 
návrhu zalomeného do tlače“                              
Druh postupu:       podlimitná zákazka – služba - EKS  
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 
Úspešný uchádzač:        DOLIS s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 
Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky:     2.500,00 € 
Zmluvná cena:        1.130,00 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      12.06.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.2.50 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:        „ Žehliaci systém“                             
Druh postupu:       podlimitná zákazka – tovar -  EKS  
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:   1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     áno 
Úspešný uchádzač:        ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 
5855/22, 929 01 Dunajská Streda 
Predpokladaná hodnota zákazky:     1.685,00 € 
Zmluvná cena:        1.685,00 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      19.06.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.2.51 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:        „Osobné počítače“ ... 10 ks                              
Druh postupu:       podlimitná zákazka – tovar - EKS  
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     áno 
Úspešný uchádzač:        Martin Gall – MG COMP, Šmeralova 23, 
080 01 Prešov 
Predpokladaná hodnota zákazky:     2.700,00 € 
Zmluvná cena:        2.699,99 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      26.06.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.2.52 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:        „Nákup kovových regálov“                              
Druh postupu:       podlimitná zákazka – tovar - EKS  
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 
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Uskutočnila sa elektronická aukcia:     áno 
Úspešný uchádzač:       ZOFF, spol. s r.o., Slnečná 36, 974 04 
Banská Bystrica 
Predpokladaná hodnota zákazky:     8.000,00 € 
Zmluvná cena:        5.090,00 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      07.08.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.2.53 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:     „Osobné motorové vozidlo typu 

LIFTBACK“                               
Druh postupu:      podlimitná zákazka – tovar - EKS  
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     áno 
Úspešný uchádzač:       DANUBIASERVICE, a.s., Rožňavská 30, 
821 04 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky:     19.500,00 € 
Zmluvná cena:       18.857,25 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      18.12.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.2.54 
Druh zákazky:      Podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska 
Názov zákazky:      Upratovacie služby 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   7 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  2 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 
Úspešný uchádzač:      Global Facility, a.s., Račianska 153, 831 
54 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   39.900,00 eur bez DPH 
Zmluvná cena:      39.900,00 eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     18.02.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: 4268 – IPS vestník č. 38/2015 
z 23.02.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   STARZ 
 
P.č.2.2.55 
Druh zákazky:      Podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska 
Názov zákazky:      Optimalizácia monitorovacieho systému 
NH3 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  1 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    áno 



 48

Úspešný uchádzač:      Envitech, s.r.o., Janka Kráľa 16, 911 01 
Trenčín 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   58.327,10 eur bez DPH 
Zmluvná cena:      58.059,00 eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     12.05.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: 10382 – IPT vestník č. 95/2015 
z 15.05.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    STARZ 
 
P.č.2.2.56 
Druh zákazky:      Podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska 
Názov zákazky:      Výstavba hygienických zariadení na 
letnom kúpalisku Rosnička 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   5 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie 
Úspešný uchádzač:      BTK – bývanie, teplo, klimatizácia s. r. o., 
Hradská 1/A, 821 07 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   32.495,46 eur 
Zmluvná cena:      30.450,00 eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     10.07.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: VVO: 14338-IPP, č. 137/2015 – 
14.07.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    STAR 
 
P.č.2.2.57 
Druh zákazky:      Podlimitná 
Názov zákazky:      Vytvorenie vstupu do suterénu 
Mirbachovho paláca s následnými interiérovými úpravami – 2 etapa 
Druh postupu:      Prieskum trhu 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:  3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      STIRO, s.r.o., 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   7.520,04 eur 
Zmluvná cena:      7.520,04 eur 
Dátum uzavretia zmluvy:     23.09.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: nebol 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Správa budov a majetku GMB 
 
 
P.č.2.2.58 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  podlimitná 
Názov zákazky      NKP hrad Devín – sprístupnenie 
horného hradu verejnosti 
Druh postupu       bez využitia ET  
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  1 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 
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Úspešný uchádzač      HOLLSTAV, s.r.o., Horná Skotňa 2945, 
Kysucké Nové Mesto  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  274.232,00 
Zmluvná cena bez DPH    215.272,65 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy     25.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok – VVO 236/2015 zo dňa 30.11.2015 
Informácia o uzavretí zmluvy č. 23463-IPP 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   GIB – Referát verejného obstarávania  
 
P.č.2.2.59 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...)  podlimitná 
Názov zákazky      Nosný systém MHD1 etapa – 
prestupové zastávky –zastávka Jesenského 
Druh postupu       bez využitia ET  
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 
Úspešný uchádzač      IPOS, s.r.o., Horná 26, 974 01 Banská 
Bystrica 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  25.000,00 
Zmluvná cena bez DPH    24.429,90 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy     predpoklad 01.2016 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok – výsledok bude zverejnený po podpise 
zmluvy primátorom 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   GIB – Referát verejného obstarávania  
 
P.č.2.2.60 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9 - práca    
Názov zákazky:                                                         „NKP hrad Devín - sprístupnenie 
horného hradu verejnosti“  
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:      HOLLSTAV, s.r.o., Horná Skotňa 
2945,024 04 Kysucké Nové Mesto 
Typ zmluvy:       Zmluva o dielo č. MAGSP 1500013 na 
uskutočnenie stavebných prác 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   19.950,00 eur  
Zmluvná cena:      18.970,00 eur bez DPH   
Dátum uzavretia zmluvy: predpoklad 01.2016     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: 236/2015 zo dňa 30.11.2015 Informácia 
o uzavretí zmluvy č. 23463-IPP 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    GIB – Odd. technicko-prevádzkové 
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2.3  Zákazky podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní 
 
 
P.č.2.3.1 
Druh zákazky:  §9 ods.9 zákona o VO  
Názov zákazky:  Odstránenie havárie - zatekajúca 

strecha  
Druh postupu:      §9 ods.9 zákona o VO  
             
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku:   3  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia: nie    
Úspešný uchádzač:      Peter Beňa, IZOLA, J. Fullu, 901 01 
Malacky                                                                                         
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1.817,52 eur  
Zmluvná cena bez DPH:    1.514,6 eur    
Dátum uzavretia zmluvy :     28.10.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Web stránka objednávateľa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 
Bratislava    
 
P.č.2.3.2 
Druh zákazky:      §9 ods.9 zákona o VO  
    
Názov zákazky:      Výmena nefunkčných okien 
Druh postupu:      §9 ods.9 zákona o VO   
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:      ESOPLAST, Kuklov 286   
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4.979,00 eur  
Zmluvná cena:      4.149,16 eur bez DPH   
Dátum uzavretia zmluvy:     24.11.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Web stránka objednávateľa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 
Bratislava 
    
P.č.2.3.3 
Druh zákazky:      §9 ods.9 zákona o VO  
Názov zákazky:      Školský nábytok 
Druh postupu:      §9 ods.9 zákona o VO   
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:      INGRAF, Nešporova 1012/2, 927 01 Šaľa 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1.413,00 eur   
Zmluvná cena:      1.192,50 eur bez DPH   
Dátum uzavretia zmluvy:     16.12.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Web stránka objednávateľa 
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Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 
Bratislava 
 
P.č.2.3.4 
Druh zákazky:      §9 ods.9 zákona o VO   
Názov zákazky:      Nákup výpočtovej techniky 
Druh postupu:      §9 ods.9 zákona o VO   
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:      ALZA, Prievozská 18, 821 09 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2.256,70 eur  
Zmluvná cena:      1.880,58 eur bez DPH   
Dátum uzavretia zmluvy:     22.12.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Web stránka objednávateľa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 
Bratislava 
 
P.č.2.3.5 
Druh zákazky:      §9 ods.9 zákona o VO   
Názov zákazky:      Prekládka a montáž kanalizačného 
potrubia  
Druh postupu:      §9 ods.9 zákona o VO   
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov: 0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:      Sutra, s.r.o., Mlynčeky 186, 059 76 
Mlynčeky     
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2.000 eur   
Zmluvná cena:      1.665 eur bez DPH    
Dátum uzavretia zmluvy:     11.05.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Web stránka objednávateľa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ZUŠ Exnárová 6, Bratislava 
 
P.č.2.3.6 
Druh zákazky:      §9 ods.9 zákona o VO   
Názov zákazky:      Výmena vonkajších vchodových dvier 
Druh postupu:      §9 ods.9 zákona o VO   
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:      Skatach, s.r.o., Zbehy 648, 951 42 Zbehy 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   5.000 eur  
Zmluvná cena:      4.770 eur bez DPH    
Dátum uzavretia zmluvy:     26.10.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Web stránka objednávateľa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ZUŠ Exnárová 6, Bratislava 
 
P.č.2.3.7 
Druh zákazky:      §9 ods.9 zákona o VO   
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Názov zákazky:      Odstránenie havárie – zatekanie 
strechy 
Druh postupu:      §9 ods.9 zákona o VO   
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:      Peter Strobl, s.r.o., Bršlenová 31, 841 07 
Bratislava    
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   1.700 eur   
Zmluvná cena:      1.602,05 eur bez DPH   
Dátum uzavretia zmluvy:     13.11.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Web stránka objednávateľa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    ZUŠ Exnárová 6, Bratislava 
 
P.č.2.3.8 
Názov zákazky:           Inštalácia a montáž elektrických 

rozvodov 
Postup:    § 9 ods. 9 – prieskum trhu 
Počet uchádzačov:   3 
Počet vylúčených uchádzačov:   0 
Elektronická aukcia:    nie  
Úspešný uchádzač:   Ing. Ladislav Vargončík,  Bratislava 
PHZ:   4.000,00 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       4.441,58  EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    16.3.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:    - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.3.9 
Názov zákazky:         Vypracovanie kritérií na poskytovanie 

sociálnych služieb 
Postup:    § 9 ods. 9 – prieskum trhu 
Počet uchádzačov:   3 
Počet vylúčených uchádzačov:   0 
Elektronická aukcia:    nie  
Úspešný uchádzač:   Ing. Ladislav Vargončík,  Bratislava 
PHZ:   2.083,00 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       2.500,00 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    24.3.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:    - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.3.10 
Názov zákazky:         Stavebné úpravy prevádzkových 

priestorov 
Postup:    § 9 ods. 9 – prieskum trhu 
Počet uchádzačov:   3 
Počet vylúčených uchádzačov:   2 
Elektronická aukcia:    nie  
Úspešný uchádzač:   STAVTEES, s.r.o. Bratislava 
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PHZ:   6.325,00 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       7.588,11 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    19.5.2015 (objednávka) 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:    - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.3.11 
Názov zákazky:           Pracovné oblečenie 
Postup:    § 9 ods. 9 – prieskum trhu 
Počet uchádzačov:   3 
Počet vylúčených uchádzačov:   0 
Elektronická aukcia:    nie  
Úspešný uchádzač:   Terézia Furgaľáková, Teri Timo, Novoť 
PHZ:   2.917,00 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       2.884,40 EUR s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    25.9.2015 (objednávka) 
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:    - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.3.12 
Názov zákazky:           Pracovná zdravotná služba 
Postup:    § 9 ods. 9 – prieskum trhu 
Počet uchádzačov:   3 
Počet vylúčených uchádzačov:   1 
Elektronická aukcia:    nie  
Úspešný uchádzač:   Falck Healthcare, a.s. Bratislava 
PHZ:   4.200,00 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       4.200,00 EUR bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    18.12.2015  
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:    - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.3.13 
Názov zákazky:           Správa a servis výpočtovej techniky 
Postup:    § 9 ods. 9 – prieskum trhu 
Počet uchádzačov:   3 
Počet vylúčených uchádzačov:   2 
Elektronická aukcia:    nie  
Úspešný uchádzač:   Kvatro Comp, s.r.o. Bratislava 
PHZ:   4.700,00 EUR bez DPH 
Zmluvná cena:       4.700,00 EUR bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:    7.12.2015  
Dátum a vestník, v ktorom bol zverejnený výsledok:    - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:   Domov pri kríži 
 
P.č.2.3.14 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Poradenské služby v oblasti verejného 

obstarávania 
Druh postupu:      - 
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Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      VO SK, a.s. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   - 
Zmluvná cena:      3.333,00 Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Archa 
 
P.č.2.3.15 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Poskytovanie pracovnej zdravotnej 

služby 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      MIOMED, s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   - 
Zmluvná cena:      10.125,00 Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Archa 
 
P.č.2.3.16 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Poskytovanie zdravot.starostl.v rozsahu 

ošetrov.starostl. 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      Rideo, s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   - 
Zmluvná cena:      8.332,90 Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Archa 
 
P.č.2.3.17 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   Rekonštrukcia dorozum.zariadenia v 

pavilóne C 
Druh postupu:      - 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie 
Úspešný uchádzač:      Promos, s.r.o. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   - 
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Zmluvná cena:      8.699,94 Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy:     - 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    Domov seniorov Archa 
 
P.č.2.3.18 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   „Poskytnutie komplexných služieb 

verejného obstarávania“                            
Druh postupu:       podlimitná zákazka  – služba - § 9 ods. 9 
zákona č.25/2006 Z.z. 
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 
Úspešný uchádzač:       URBAM, s.r.o., Cukrovarská 83/32, 979 
01 Rimavská Sobota 
Predpokladaná hodnota zákazky:     do 20.000 € 
Zmluvná cena:        20.000 €/4 roky 
Dátum  uzavretia zmluvy:      09.03.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.3.19 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:  „Oprava havarijného stavu strechy 

administratívnej budovy – objekt 
Antická Gerulata Rusovce“                           

Druh postupu:       podlimitná zákazka  – služba - § 9 ods. 9 
zákona č.25/2006 Z.z. 
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 
Úspešný uchádzač:       Vladimír Šidla, Beňadická 5, 851 06 
Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky:    5.900,00 € 
Zmluvná cena:        5.770,50 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      13.06.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.3.20 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:     „Mobilné odsávanie-pojazdná filtračná 

jednotka s ramenom“                              
Druh postupu:       podlimitná zákazka – tovar - § 9 ods. 9 
zákona č.25/2006 Z.z. 
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 
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Úspešný uchádzač:        Polytechnika, spol. s r.o., Viniční 100, 615 
00 Brno-Židenice 
Predpokladaná hodnota zákazky:     3.800,00 € 
Zmluvná cena:        2.885,00 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      07.09.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.3.21 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:     „Výroba drevených regálov podľa  

jestvujúcich typov umiestnených 
v priestore knižnice“                            

Druh postupu:       podlimitná zákazka – služby - § 9 ods. 9 
zákona č.25/2006 Z.z. 
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 
Úspešný uchádzač:       ŠMRNC, Ing. Kamil Makúch, Sološnícka 
5, 841 05 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky:     16.650,00 € 
Zmluvná cena:        16.080,00 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      09.09.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.3.22 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:        „Dodávka kameňa“                               
Druh postupu:       podlimitná zákazka – tovar - EKS  
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     áno 
Úspešný uchádzač:      ASOS, s.r.o., M.A.Bazovského 2355/1, 
955 03 Topoľčany 
Predpokladaná hodnota zákazky:     3.500,00 € 
Zmluvná cena:       3.500,00 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      08.09.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.3.23 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:     „Vydanie knihy – Maľované dejiny 

Bratislavy -Deti ilustrujú príbehy Pavla 
Dvořáka“ 

 Druh postupu:       podlimitná zákazka – služby - § 9 ods. 9 
zákona č.25/2006 Z.z. 
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 
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Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 
Úspešný uchádzač:        DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. 
Hviezdoslavovo nám. 16, 811 02 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky:     18.300,00 € 
Zmluvná cena:        18.143,00 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      19.10.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.3.24 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:   „Vydanie publikácií MMB – vizuál, 

grafika a tlač“                              
Druh postupu:       podlimitná zákazka – služby - § 9 ods. 9 
zákona č.25/2006 Z.z. 
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 
Úspešný uchádzač:       Linwe/KRAFT, s.r.o., Pri Dynamitke 11, 
831 03 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky:     19.980,00 € 
Zmluvná cena:        19.944,00 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      03.11.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.3.25 
Druh zákazky:      podlimitná 
Názov zákazky:     „Predtla čová príprava publikácie 

Korunovačné slávnosti v Bratislave 
1563-1830““  

Druh postupu:       podlimitná zákazka – služby - § 9 ods. 9 
zákona č.25/2006 Z.z. 
Počet uchádzačov,  ktorí predložili ponuku:    3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:   0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:     nie 
Úspešný uchádzač:       Goodwind, s.r.o., Bradáčova 7, 851 02 
Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky:     5.000,00 € 
Zmluvná cena:       3.900,00 € 
Dátum  uzavretia zmluvy:      06.11.2015 
Dátum a Vestník v ktorom bol uverejnený výsledok:  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Múzeum mesta Bratislavy 
 
P.č.2.3.26 
Druh zákazky (podlimitná/nadlimitná...) podľa § 9 ods. 9 zákona VO 
Názov zákazky  Oprava strechy – výmena strešnej 

krytiny na budove na Kapucínskej 1  
Druh postupu:  zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 

25/2006 o VO (budova je NKP)  
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Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku   7 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov  3 
Uskutočnila sa elektronická aukcia    nie 
Úspešný uchádzač      STAR POINT, s.r.o., Športová 1050 
Gajary  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  21.968,00 
Zmluvná cena bez DPH    19.294,87 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy     6.11.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok – 
Útvar, ktorý realizoval zákazku   Mestská knižnica v Bratislave  
 
 
 
P.č.2.3.27 
Druh zákazky: zákazka podľa    § 9 ods. 9 - práca    
Názov zákazky:  Sanácia mestských hradieb – oprava 

elektroinštalácie na Hradobnom 
a Parkánovom múre   
   

Počet uchádzačov, ktorý 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 
Typ zmluvy:       Objednávka č. 16/2015/262   
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  3.000 eur    
Zmluvná cena:      2.600,80 eur bez DPH   
Dátum objednávky:      22.05.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Správa o zákazke zverejnená v profile 
VO ÚVO 09.07.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    GIB – Odd. technicko-prevádzkové 
 
 
P.č.2.3.28 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9 - práca    
Názov zákazky:                                          „NKP hrad Devín - sprístupnenie 

horného hradu verejnosti– vyčistenie 
hradného brala a monitoring 
nestabilných častí“  

Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   3  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:      Outdoor adventures, spol. s r.o.,Mariánska 
524/32, 900 31 Stupava 
Typ zmluvy:       Zmluva o dielo č. MAGTS 1500089 na 
poskytnutie služby 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   15.295,00 eur    
Zmluvná cena:      17.339,00 eur bez DPH   
Dátum uzavretia zmluvy:     30.09.2015     
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Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Správa o zákazke bude zverejnená 
v profile VO ÚVO za 4. 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    GIB – Odd. technicko-prevádzkové 
 
P.č.2.3.29 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9 – práca 
Názov zákazky:                                                         „Sanácia mestských hradieb–

vypracovanie návrhu nevyhnutnej 
sanácie koruny muriva mestského 
opevnenia vrátane statického posudku 
vhodnosti sprístupnenia Mestských 
hradieb verejnosti“  

Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:    nie    
Úspešný uchádzač:      PRODIS plus s.r.o., Tvarožkova 17, 811 
03 Bratislava 
Typ zmluvy:                                                              Objednávka č. 18/2015/262  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   350,00 eur  
Zmluvná cena:      300,00 eur bez DPH    
Dátum objednávky:      28.05.2015    
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: nezverejňuje sa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    GIB – Odd. technicko-prevádzkové 
 
P.č.2.3.30 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9 - práca    
Názov zákazky:   „Obytný súbor Pri Šajbách - 

komunikácie a parkoviská, pasport 
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:  2    
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:      INPROP, Osloboditeľská 8, 831 07 
Bratislava  
Typ zmluvy:       Zmluva o dielo č. 01/2015 na poskytnutie 
služby    
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   12.500,00 eur   
Zmluvná cena:      13.940,00     
Dátum uzavretia zmluvy:     07.07.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Správa o zákazke zverejnená v profile 
VO ÚVO 05.10.201 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    GIB – Odd. technicko-prevádzkové 
 
P.č.2.3.31 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9 - práca    
Názov zákazky:                                                         „Fontána Družba na Nám. slobody 

 - Prieskum a posúdenie 
stavebnotechnického stavu“  

Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
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Úspešný uchádzač:      PRODIS plus s.r.o., Tvarožkova 17, 811 
03 Bratislava 
Typ zmluvy:                                                              Objednávka č. 19/2015/262  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:              500,00 eur  
Zmluvná cena:      420,00 eur bez DPH   
Dátum objednávky:      22.06.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: nezverejňuje sa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    GIB – Odd. technicko-prevádzkové 
 
P.č.2.3.32 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9 - práca  
Názov zákazky:  „Štúdia riešenia rekonštrukcie 

Devínskej cesty“    
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:      PROKOS s.r.o., Druidská 5/A, 851 10 
Bratislava       
 Typ zmluvy:      Zmluva o dielo č. 02/2015 na poskytnutie 
služby  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   19.990,00 €  
Zmluvná cena:      17.925,00 € bez DPH    
Dátum uzavretia zmluvy:                                          15.07.2015 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Správa o zákazke zverejnená v profile 
VO ÚVO 05.10.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    GIB – Odd. technicko-prevádzkové 
 
P.č.2.3.33 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9 - práca    
Názov zákazky:                                                         „Elektri čková trať Radlinského - 

Štefanovičova– vylepšenie uličného 
priestoru“  

Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   2  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:      Ing. Ľubomír Budinský PRO FORM, 
Martinengova 4, 811 02 Bratislava     
Typ zmluvy:                                                              Zmluva o dielo č. MAGSP  
246503951500 na poskytnutie služby 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2.110,00 €  
Zmluvná cena:                                                           1.850,00 eur bez DPH  
Dátum uzavretia zmluvy:                                          27.08.2015     
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Správa o zákazke zverejnená v profile 
VO ÚVO 05.10.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    GIB – Odd. technicko-prevádzkové 
 
P.č.23.34 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9 - práca    
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Názov zákazky:                                                        NKP hrad Devín - sprístupnenie 
horného hradu verejnosti– posúdenie 
rozboru jednotkových cien ponuky“  

Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:      PAMAX real, s.r.o., Estónska 24, 821 06 
Bratislava 
Typ zmluvy:                                                              Objednávka č. 24/2015/251  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   130,00 eur  
Zmluvná cena:      114,00 eue bez DPH    
Dátum objednávky:      03.07.2015    
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok:  nezverejňuje sa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    GIB – Odd. technicko-prevádzkové 
 
P.č.2.3.35 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9 - práca    
Názov zákazky:  „Hodonínska – Pod násypom – 

vybudovanie priechodu pre chodcov
    

Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:                                                    Ing. Ľubomír Budinský PRO FORM, 
Martinengova 4, 811 02 Bratislava 
Typ zmluvy:                                          Zmluva o dielo č. 03/2015 na poskytnutie služby 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   4.400,00 eur  
Zmluvná cena:      5.500,00 eur bez DPH   
Dátum uzavretia zmluvy:     18.09.2015    
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Správa o zákazke zverejnená v profile 
VO ÚVO 05.10.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    GIB – Odd. technicko-prevádzkové 
 
P.č.2.3.36 
Druh zákazky:      § 9 ods. 9 - práca    
Názov zákazky:                                                        „Sanácia havarijného zosuvu – lokalita 

Devínska cesta  
Počet uchádzačov, ktorý predložili ponuku:   1  
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov:  0  
Uskutočnila sa elektronická aukcia:   nie   
Úspešný uchádzač:                                      EKOGEOS-SK, s.r.o., Gavlovičova 4, 831 03 
Bratislava    
Typ zmluvy:                                                               Zmluva o dielo č. 04/2015 na poskytnutie 
služby  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:                2.000,00 eur  
Zmluvná cena:                                                    2.000,00 eur bez DPH   
Dátum uzavretia zmluvy:                                        18.09.2015    
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok: Správa o zákazke zverejnená v profile 
VO ÚVO 05.10.2015 
Útvar, ktorý realizoval zákazku:    GIB – Odd. technicko-prevádzkové 
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III.  Záver 
 
Oddelenie verejného obstarávania v roku 2015 uskutočnilo opatrenia na dodržiavanie 
záväzných noriem a skvalitnenie procesov zadávania zákaziek: 
 

- vytvorenie podmienok pre centralizovanie zadávania všetkých zákaziek v rámci 
magistrátu hl. mesta SR Bratislavy prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania 
s následkom minimalizácie rizika delenia zákaziek v nesúlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní,  

- realizácia centrálneho verejného obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej, resp. 
zakladateľskej pôsobnosti hlavného mesta,  

- úspory za rok 2015 pri verejných obstarávaniach cca 300.000,- EUR, 
- budovanie technickej infraštruktúry pre podporu zadávania zákaziek, obstaranie                   

a implementácia elektronického nástroja na správu a evidenciu verejných obstarávaní 
na oddelení verejného obstarávania, 

- posilnenie transparentnosti prostredníctvom postupnej elektronizácie procesov                    
vo verejnom obstarávaní, 

- komplexná procesná úprava zadávania všetkých zákaziek v podmienkach hlavného 
mesta, 

- systémové monitorovanie zadávania zákaziek s cieľom eliminácie nezákonného 
delenia zákaziek a zvyšovanie kvality zadávania zákaziek, 

- väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže pri zadávaní zákaziek,  
- podpora využívania verejného obstarávania ako nástroja na plnenie cieľov 

environmentálnej a sociálnej politiky, podpora tzv. „zeleného verejného obstarávania“, 
- systémové prebudovanie činnosti oddelenia verejného obstarávania so zameraním              

na efektívne riadenie celého životného cyklu zákaziek vo vzťahu k zabezpečeniu 
plnenia všetkých zákonom uložených povinností, 

- príprava na certifikáciu procesov zadávania zákaziek. 
 

Uvedené opatrenia sa pozitívne prejavili napr. pri úspešnom zadaní šiesty krát opakovanej 
zákazky v rámci dobudovania systému integrovanej dopravy na dodanie označovačov 
cestovných lístkov pre Dopravný podnik Bratislava, a.s., pri zapájaní subjektov                     
do centrálneho verejného obstarávania ako aj tým, že Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava je jedným z výhercov Veľkej letnej súťaže vyhlásenej prevádzkovateľom 
elektronického kontraktačného systému – EKS, ako elektronického trhoviska                       
podľa zákona o verejnom obstarávaní, na základe počtu zákaziek realizovaných 
prostredníctvom uvedeného systému.  

 
 


