
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 06. 03. 2014 
 
 
 
Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, 
rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom  
hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

február 2014 

 
 
Predkladateľ: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský 
riaditeľ magistrátu 
v. r. 
 
 
Zodpovedný: 
 
PhDr. Stanislav Rumann 
vedúci oddelenia 
verejného obstarávania 
v. r. 
 
 
Spracovateľ: 
 
Mgr. Barbora Uharčeková 
oddelenie verejného 
obstarávania 
v. r.  
 

 
 
Materiál obsahuje: 
 
Informácia o výsledkoch verejných 
obstarávaní realizovaných oddeleniami 
magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými 
organizáciami zriadenými Mestským 
zastupiteľstvom  hlavného mesta SR 
Bratislavy v období od 01. 01. 2013 do     
31. 12. 2013  
 



I. INFORMÁCIA  
 

Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných v roku 2013 hlavným mestom SR 
Bratislavy v období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 
 
 
 
 
Informácia I. obsahuje:  
 

1.1 Nadlimitné zákazky podľa druhej časti zákona o verejnom obstarávaní 
1.1.1  Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - 

Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo 
námestie 

 
1.2 Podlimitné zákazky podľa tretej časti zákona o verejnom obstarávaní 

1.2.1 Audit ročnej účtovnej uzávierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky 
mesta Bratislavy za rok 2012 

1.2.2 Nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie 
1.2.3 Náplne a ďalší spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov   

a multifunkčných zariadení 
1.2.4 Akčný plán trvalo udržateľnej energie 
1.2.5 Dodávka prenosnej podlahy 
1.2.6 Mestský kamerový systém 

 
1.3 Podprahové zákazky podľa tretej časti zákona o verejnom obstarávaní 

1.3.1 Mobilný zber komunálnych odpadov 
1.3.2 Demontáž starých a montáž nových plastových okien  
1.3.3 Údržba, opravy a realizácia bezpečnostných zariadení a doplnkových         

konštrukcií na inžinierskych objektoch, na komunikáciách I. a II. triedy a 
prieťahoch štátnych ciest na území mesta Bratislavy    

1.3.4 Polygrafické služby 
1.3.5 Vypracovanie a dodanie externých služieb spojených s komunikačnými   

aktivitami a s odbornou expertízou pre projekt „INCOMPASS“ 
1.3.6 Veterinárne služby 
1.3.7 Obuv pre príslušníkov MsP  
1.3.8 Krmivo pre psov  

 
1.4 Súťaže návrhov podľa štvrtej časti zákona o verejnom obstarávaní 
 1.4.1 Urbanistická štúdia BAUM 
 1.4.2 Územný generel hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1.5 Zrušené verejné obstarávania alebo súťaže návrhov  

1.5.1 Čistiace a udržiavacie práce v podchodoch  
1.5.2 Drobné stavebné práce v podchodoch nachádzajúcich sa na území hlavného 

mesta SR Bratislavy  
1.5.3 Dodávka plynu 
1.5.4 Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 
1.5.5 Nákup výpočtovej techniky  
1.5.6 Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 1.5.7 Právne zastupovanie hlavného mesta SR Bratislavy 
 1.5.8 Periodikum IN.BA  
 1.5.9 Obuv pre príslušníkov MsP 

 



I. INFORMÁCIA 
o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných v roku 2013 hlavným mestom SR Bratislavou 

 
 

1.1 Nadlimitné zákazky podľa druhej časti zákona o verejnom obstarávaní 
 

1.1.1  
Názov zákazky Nosný systém Mestskej hromadnej 

dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor 
Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť 
Bosákova ulica Šafárikovo námestie 

Druh postupu Verejná súťaž, nadlimitná zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 8 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66,      

040 17 Košice 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  68 144 000 € 
Zmluvná cena 58 816 808 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 22.10.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  17989 – VSP, Vestník č. 213/2013 - 

31.10.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Hlavný dopravný inžinier 
 

1.2 Podlimitné zákazky podľa tretej časti zákona o verejnom obstarávaní 
 
1.2.1  
Názov zákazky Audit ročnej účtovnej závierky a audit 

konsolidovanej účtovnej závierky mesta 
Bratislavy za rok 2012 

Druh postupu Verejná súťaž, služby 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, 

Einsteinova 23 , 851 01 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  195 000,00 € 
Zmluvná cena 48 600,00 € s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 28.01.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  2331 – VSS, Vestník č. 33/2013 - 15.02.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Oddlenie finančné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.2  
Názov zákazky Nepretržitý výkon vybraných činností 

veterinárnej asanácie 
Druh postupu Rokovacie konanie bez zverejnenia – 

neúspešná podlimitná súťaž 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač SLOBODA ZVIERAT, 

Mlynské Nivy 37 821 09 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  75 000 € 
Zmluvná cena 99 900,00 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 28.03.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  5625-VBS, VVO č. 72/2013 – 12.04.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Oddelenie životného prostredia 
 
1.2.3  
Názov zákazky Náplne a ďalší spotrebný materiál 

do tlačiarní, kopírovacích strojov a 
multifunkčných zariadení 

Druh postupu Verejná súťaž, podlimitná zákazka, tovary 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 5 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač LASER servis. spol. s r.o.,  

Lipová 3 , 90081 Šenkvice 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  165 000,00 € 
Zmluvná cena 43 669,71 € 
Dátum uzavretia zmluvy 15.05.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 8003 – VST, Vestník č. 101/2013 - 

25.05.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Oddelenie informačných technológií 
 
1.2.4  
Názov zákazky Akčný plán trvalo udržateľnej energie 
Druh postupu Verejná súťaž, podlimitná zákazka, služby 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač Energetické centrum Bratislava,  

Ambrová 35, 831 01 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  50 000 € 
Zmluvná cena 49 500 € 
Dátum uzavretia zmluvy 01.08.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  1334 – MSS, Vestník č. 20/2013 z 

29.01.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku OKUS 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.5  
Názov zákazky Dodávka prenosnej podlahy 
Druh postupu Verejná súťaž, podlimitná zákazka, služby 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 1 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač PERFECT ICE s.r.o. 

Provozní 3236, 723 00 Ostrava - Martinov 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  175 000 € bez DPH 
Zmluvná cena 169 913,7 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 26.04.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  - 
Útvar, ktorý realizoval zákazku STARZ, OVO 
 
1.2.6  
Názov zákazky Mestský kamerový systém 
Druh postupu Podlimitná zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 7 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 2 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač SWAN, a.s.,  

Borská 6, 841 04 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  199 000 € 
Zmluvná cena 164 166,50 
Dátum uzavretia zmluvy 6.11.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Vestník č. 231/2013 – 26.11.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3  Podprahové zákazky podľa tretej časti zákona o verejnom obstarávaní 
 
1.3.1  
Názov zákazky Mobilný zber komunálnych odpadov s 

obsahom škodlivín 
Druh postupu Verejná súťaž, podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač Arguss, s.r.o.,           

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  12 000 – 18 000 Eur 
Zmluvná cena  13 168,00 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 11.04.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Informácia o uzavretí zmluvy (podprahové 

zákazky)- NEZVEREJŇUJE SA 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Oddelenie životného prostredia 
 
1.3.2  
Názov zákazky Demontáž starých a montáž nových 

plastových okien 
Druh postupu Verejná súťaž, podprahová zákazka, práce 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 11 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač PANORAMA, s.r.o.,  

Kolonáda 4685, 984 01 Lúčenec 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  80 000 € 
Zmluvná cena 48 014,59 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 18.06.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Informácia o uzavretí zmluvy (podprahové 

zákazky)- NEZVEREJŇUJE SA 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Oddelenie sociálnych vecí 

 
1.3.3  
Názov zákazky Údržba, opravy a realizácia 

bezpečnostných zariadení a doplnkových 
konštrukcií na inžinierskych objektoch, na 
komunikáciách I. a II. triedy a prieťahoch 
štátnych ciest na území mesta Bratislavy 

Druh postupu Verejná súťaž, podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 6 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač Športový klub IAMES Bratislava, 

Čajakova 21, 811 05 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  2 280 515 € 
Zmluvná cena 1 205 640,00 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 19.07.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  13362-VSP, VVO č. 144/2013 z 25.07.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku OCH 
 
 
 
 



1.3.4  
Názov zákazky Polygrafické služby 
Druh postupu Verejná súťaž, podprahová zákazka, služby 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač Slovenská Grafia a.s.,  

Pekná cesta 2463/6 831 52 Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  36 000,0000 € 
Zmluvná cena 29 400.00 bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 19.06.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Nezverejňuje sa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Oddelenie marketingu a vzťahov s 

verejnosťou 
 
1.3.5  
Názov zákazky Vypracovanie a dodanie externých služieb 

spojených s komunikačnými   aktivitami 
a s odbornou expertízou pre projekt 
„INCOMPASS“ 

Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 1 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač OneClick, s.r.o., Hlavná 21, 040 01 Košice 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  23 000 € 
Zmluvná cena 19 008 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 15.04.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Nezverejňuje sa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Oddelenie stratégie a projektov 
 
1.3.6  
Názov zákazky Veterinárne služby 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač MVDr. Zuzana Hollá,  

Lackova 1, 841 04 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  39 900 € 
Zmluvná cena 369,20 € bez DPH (celková cena za 

jednotlivé služby) 
Dátum uzavretia zmluvy 20.05.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Oznámenie o výsledku odoslané 05.06.2013 – 

nezverejňuje sa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.7  
Názov zákazky Obuv pre príslušníkov MsP 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač R.M.L Trenčín, s.r.o.,  

Bratislavská 121/1297, 911 05 Trenčín 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  39 900 € 
Zmluvná cena 19 000 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 20.08.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Oznámenie o výsledku odoslané 26.08.2013 – 

nezverejňuje sa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 
1.3.8  
Názov zákazky Krmivo pre psov 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 1 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač EUROBEN, s.r.o.,  

Hřbitovní 696/3, 415 01 Teplice 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  39 900 € 
Zmluvná cena 29 401,50 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 24.10.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Oznámenie o výsledku odoslané 28.10.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Mestská polícia hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4  Súťaže návrhov podľa štvrtej časti zákona o verejnom obstarávaní 
 

1.4.1  
Názov súťaže návrhov Urbanistická štúdia BAUM 
Druh súťaže (verejná alebo užšia súťaž) verejná súťaž 
Bola stanovená povinnosť zadať zákazku 
víťaznému uchádzačovi? ÁNO/NIE 

ÁNO 

Rozhodnutie poroty je záväzné ÁNO/NIE ÁNO 
Počet účastníkov, ktorí predložili návrhy 7 
Počet vylúčených účastníkov 2 
Úspešný účastník – meno a sídlo GLOBAL Design s.r.o.,  

Strojárenská 1, 90027, Bernolákovo 
Hodnota 1. ceny (cien)  1. cena: 3000 € 

2. cena 1800 € 
3. cena 1200 €  

Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený 
výsledok 

VVO 179/2013 č. 15473 - VNA zo dňa 
13.09.2013 

Útvar, ktorý realizoval zákazku Oddelenie koordinácie územných systémov 
 
1.4.2  
Názov súťaže návrhov Územný generel dopravy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 
Druh súťaže (verejná alebo užšia súťaž) Súťaž návrhov 
Bola stanovená povinnosť zadať zákazku 
víťaznému uchádzačovi? ÁNO/NIE 

ÁNO 

Rozhodnutie poroty je záväzné ÁNO/NIE ÁNO 
Počet účastníkov, ktorí predložili návrhy 4 
Počet vylúčených účastníkov 2 
Úspešný účastník – meno a sídlo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

Líšeňská 33a , 63600 Brno, Česká republika 
Hodnota 1. ceny (cien)  V tejto súťaži sa ceny ani odmeny neudeľujú 
Dátum a Vestník, v ktorom bol uverejnený 
výsledok 

15873 – VNA, Vestník č. 187/2013 - 
25.09.2013 

Útvar, ktorý realizoval zákazku Hlavný dopravný inžinier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.5  Zrušené verejné obstarávanie alebo súťaž návrhov 
 
1.5.1  
Názov zákazky (súťaže návrhov) Čistiace a udržiavacie služby v podchodoch na 

území hlavného mesta SR Bratislavy 
Druh postupu Verejná súťaž, nadlimitná zákazka, služby 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 682 000,00 € 
Dôvod zrušenia (aj príslušným ustanovením §46 
zákona o verejnom obstarávaní) 

Neukončené konanie, § 46 ods. 2 - zmenili sa 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 
obstarávanie 

Dátum a číslo vestníka verejného obstarávania, 
v ktorom bolo uverejnené zrušenie verejného 
obstarávania (súťaže návrhov) 

VVO 12027 – ZSS, Vestník č. 132/2013 - 
09.07.2013 
 

Útvar Oddelenie správy komunikácií 
 

1.5.2  
Názov zákazky (súťaže návrhov) Drobné stavebné práce v podchodoch 

nachádzajúcich sa na území hlavného mesta 
SR Bratislavy 

Druh postupu Verejná súťaž, podlimitná zákazka, stavebné 
práce,  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 182 782,30 € 
Dôvod zrušenia (aj príslušným ustanovením §46 
zákona o verejnom obstarávaní) 

§ 46 ods. 2- zmenili sa okolnosti, za ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie  
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
na predmet „Drobné stavebné práce v 
podchodoch“ vyplynulo z výsledkov 
spracovaného auditu zameraného na zhodnotenie  
spôsobu prevádzkovania nehnuteľností 
vybraných subjektov v pôsobnosti hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V zmysle 
uvedeného materiálu, cieľom ktorého je 
dosiahnuť vyššiu efektívnosť pri vynakladaní 
finančných prostriedkov a prijať opatrenia na 
dosiahnutie úspor v oblasti prevádzky a údržby 
nehnuteľností a zariadení vo vlastníctve hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, bude 
predmetná zákazka začlenená do verejnej súťaže 
na výber poskytovateľa služieb súvisiacich s 
prevádzkou a údržbou nehnuteľností a zariadení 
vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorá bude vyhlásená podľa 
zákona o verejnom obstarávaní do 31.12.2013.  

Dátum a číslo vestníka verejného obstarávania, 
v ktorom bolo uverejnené zrušenie verejného 
obstarávania (súťaže návrhov) 

Nezverejňuje sa 

Útvar Oddelenie správy komunikácií 
 
1.5.3  
Názov zákazky (súťaže návrhov) Dodávka plynu 
Druh postupu Verejná súťaž, nadlimitná zákazka 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 1 358 316, 10 – 2 716 632,20 €  
Dôvod zrušenia (aj príslušným ustanovením §46 
zákona o verejnom obstarávaní) 

Postup pridelenia obstarávania bol vyhlásený za 
neúspešný. § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za 
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie 



Dátum a číslo vestníka verejného obstarávania, 
v ktorom bolo uverejnené zrušenie verejného 
obstarávania (súťaže návrhov) 

VVO 17833 – ZST, Vestník č. 211/2013 - 
29.10.2013 

Útvar Oddelenie stratégie a projektov 
 
1.5.4  
Názov zákazky (súťaže návrhov) Elektronizácia služieb bratislavskej 

samosprávy 
Druh postupu Verejná súťaž, služby 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 3 121 000,00 € 
Dôvod zrušenia (aj príslušným ustanovením §46 
zákona o verejnom obstarávaní) 

Neukončené konanie, § 46 ods. 2 - zmenili sa 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 
obstarávanie - V čase pred podaním ponúk boli 
podané námietky proti podmienkam uvedeným v 
súťažných podkladoch. Úrad pre verejné 
obstarávanie vo svojom rozhodnutí časti týchto 
námietok vyhovel a nariadil úpravu konkrétnych 
častí opisu predmetu zákazky.  
Verejný obstarávateľ v dôsledku toho nevie 
definovať opis predmetu zákazky tak, aby bol v 
súlade s §34 ods. 2 Zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), preto 
nemôže v predmetnom verejnom obstarávaní 
pokračovať a musí nanovo definovať opis 
predmetu zákazky. 

Dátum a číslo vestníka verejného obstarávania, 
v ktorom bolo uverejnené zrušenie verejného 
obstarávania (súťaže návrhov) 

VVO: 9245 – ZSS, Vestník č. 115/2013 - 
14.06.2013 

Útvar Oddelenie informačných technológií 
 
1.5.5  
Názov zákazky (súťaže návrhov) Nákup výpočtovej techniky 
Druh postupu Verejná súťaž, podlimitná zákazka, tovary 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 32 000,00 € 
Dôvod zrušenia (aj príslušným ustanovením §46 
zákona o verejnom obstarávaní) 

V súlade s ustanovením § 44 a § 100 ods.1 písm. 
i) v spojitosti s § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní ruší použitý 
postup verejného obstarávania na zákazku 
„Nákup výpočtovej techniky" z dôvodu, že po 
elektronickej aukcii boli predložené ponuky nad 
rámec finančných možností verejného 
obstarávateľa. Žiaden z uchádzačov v tejto súťaži 
nepredložil celkovú cenu, ktorá by spĺňala PHZ 
stanovenú verejným obstarávateľom.  

Dátum a číslo vestníka verejného obstarávania, 
v ktorom bolo uverejnené zrušenie verejného 
obstarávania (súťaže návrhov) 

Nezverejňuje sa 

Útvar Oddelenie informačných technológií 



 
1.5.6  
Názov zákazky (súťaže návrhov) Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území 

hlavného mesta SR Bratislavy 
Druh postupu Verejná súťaž, nadlimitná zákazka, tovary 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 6 600 000,00 €  
Dôvod zrušenia (aj príslušným ustanovením §46 
zákona o verejnom obstarávaní) 

Neukončené konanie, § 46 ods. 2 - zmenili sa 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 
obstarávanie 

Dátum a číslo vestníka verejného obstarávania, 
v ktorom bolo uverejnené zrušenie verejného 
obstarávania (súťaže návrhov) 

VVO 16117 – ZST, Vestník č. 192/2013 - 
02.10.2013 

Útvar Dopravný podnik Bratislava 
 

1.5.7  
Názov zákazky (súťaže návrhov) Právne zastupovanie hlavného mesta SR 

Bratislavy 
Druh postupu Užšia súťaž, služby 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 190 000,00 € 
Dôvod zrušenia (aj príslušným ustanovením §46 
zákona o verejnom obstarávaní) 

§ 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie 

Dátum a číslo vestníka verejného obstarávania, 
v ktorom bolo uverejnené zrušenie verejného 
obstarávania (súťaže návrhov) 

VVO 3333 – ZUS, Vestník č. 43/2013 - 
01.03.2013 

Útvar Oddelenie legislatívno-právne 
 

1.5.8  
Názov zákazky (súťaže návrhov) Periodikum IN.BA 
Druh postupu VS, nadlimitná zákazka, služby 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 207 288,00 €  
Dôvod zrušenia (aj príslušným ustanovením §46 
zákona o verejnom obstarávaní) 

Neukončené konanie, § 46 ods. 2 - zmenili sa 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 
obstarávanie 

Dátum a číslo vestníka verejného obstarávania, 
v ktorom bolo uverejnené zrušenie verejného 
obstarávania (súťaže návrhov) 

VVO 1807 – ZSS, Vestník č. 26/2013 - 
06.02.2013 

Útvar Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou 
 

1.5.9  
Názov zákazky (súťaže návrhov) Obuv pre príslušníkov MsP 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 39 900 € 
Dôvod zrušenia (aj príslušným ustanovením §46 
zákona o verejnom obstarávaní) 

§ 46 ods. 2 – počas vyhlásenia súťaže sa zmenili 
okolnosti 

Dátum a číslo vestníka verejného obstarávania, 
v ktorom bolo uverejnené zrušenie verejného 
obstarávania (súťaže návrhov) 

Oznámenie o zrušení postupu VO odoslané 
12.03.2013 

Útvar Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy 
 

 
 
 
 
 
 



II. INFORMÁCIA 
 

Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných v roku 2013 rozpočtovými 
a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 
Údaje použité v informácii II. boli spracované z podkladov poskytnutých oddeleniu verejného 
obstarávania rozpočtovými a príspevkovými organizáciami na základe výzvy zaslanej mailom dňa    
13. 01. 2014. 

 
 

Organizácie, ktoré realizovali verejné obstarávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek 
 
Zoologická záhrada, Mestské lesy v Bratislave, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. 
SR Bratislavy (STARZ), Domov pri kríži, Generálny investor Bratislavy, Domov jesene života, 
Múzeum mesta Bratislavy, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Dom tretieho veku (9) 

 
 

Organizácie, ktoré nerealizovali verejné obstarávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek 
 
PAMING, Domov seniorov Lamač, Mestský ústav ochrany pamiatok, Marianum - Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Domov seniorov ARCHA, Petržalský 
domov seniorov, Gérium, Centrum voľného času ESKO, Centrum voľného času - Gessayova, 
Centrum voľného času – Hlinická, Centrum voľného času KLOKAN, Centrum voľného času – 
Štefánikova, RETEST, Základná umelecká škola – Vrbenského, Základná umelecká škola – 
Daliborovo nám., Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Základná umelecká škola – Exnárova, 
Základná umelecká škola – Hálkova, Základná umelecká škola – Istrijská, Základná umelecká škola 
Jozefa Kresánka, Základná umelecká škola Ľ. Rajtera, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta – 
Panenská 11, Základná umelecká škola – Podjavorinskej, Základná umelecká škola Jána Albrechta, 
Základná umelecká škola Júliusa Kowalského (27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných v roku 2013 rozpočtovými 
a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 
 
Informácia obsahuje: 
 

2.1  Nadlimitné zákazky podľa druhej časti zákona o verejnom obstarávaní                 
 2.1.1 Čistenie, údržba, prevádzkovanie, opravy a rekonštrukcie fontán v Bratislave  
  
2.2  Podlimitné zákazky podľa tretej časti zákona o verejnom obstarávaní 

  2.2.1 GIB- Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica 
  2.2.2 GIB- Nájomné byty na Čapajevovej ulici, MČ Bratislava - Petržalka 
  2.2.3 GIB- Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53 
  2.2.4 GIB- Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa  
  2.2.5 GIB- Trolejbusové trate 

2.2.6 GIB- Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského   
ulici  

2.2.7 GIB- Ochranná stena Staromestská ulica  
2.2.8 BKIS - Obstaranie stravovacích služieb formou  stravovacích poukážok 
2.2.9 BKIS - Ozvučovacie služby na rôzne kultúrno-spoločenské  podujatia 
2.2.10 BKIS - Pomocné služby pri realizácii kultúrno-spoločenských podujatí 
2.2.11 BKIS - Cateringové služby na kultúrno spoločenských  podujatiach -

neukončená 
2.2.12 BKIS - Nákup plynu - neukončená 
2.2.13 Mestské lesy v BA – Ťažba a sústreďovanie dreva 
2.2.14 Domov pri kríži – Poskytovanie opatrovateľských služieb  
2.2.15 Domov jesene života – Rekonštrukcia balkónov 
2.2.16 ZOO Bratislava – Nerezová kovová sieť na prekrytie vonkajšieho výbehu 

orangutanov sumatranských 
 

2.2  Podprahové zákazky podľa tretej časti zákona o verejnom obstarávaní 
2.3.1 GIB- Oprava strechy Pálffyho paláca  
2.3.2 GIB- Vybudovanie verejných WC v Devíne 
2.3.3 STARZ - Upratovacie služby Zimný štadión Ondreja Nepelu 
2.3.4 STARZ - Poisťovacie služby 
2.3.5 STARZ - Zmena organizácie dopravy na cyklotrase MDCC – Eurovelo 6, 

Berg - Čuňovo 
2.3.6 STARZ - Rekonštrukcia zasklenej steny fasády – výukový bazén v Bratislave 
2.3.7 STARZ - Vstavby prevádzkových priestorov ZŠ Harmincova 2. etapa 
2.3.8 STARZ - Obslužná komunikácia Chorvátske rameno, stavebné úpravy 

a zmena organizácie dopravy (Južná radiála) 
2.3.9 STARZ - Strážna služba 
2.3.10 STARZ - Výmena asfaltového povrchu na cyklotrase Podunajské Biskupice – 

Vrakuňa  
2.3.11 BKIS - Cateringové služby na Bratislavský bál 2013 
2.3.12 Mestské lesy v BA - Úžitkové vozidlo  
2.3.13 Mestské lesy v BA – Zalesňovanie 
2.3.14 Mestské lesy v BA- Voľnočasový areál ,,Pod horárňou“ Krasňany, Bratislava  
2.3.15 Múzeum mesta Bratislavy – Poskytovanie dopravných, sťahovacích 

a manipulačných služieb  
2.3.16 ZOO Bratislava – Dodávka motorovej nafty na rok 2013  
2.3.17 Dom tretieho veku – Koncesia na stravovaciu prevádzku v Dome 

tretieho veku na Poloreckého 2 v Bratislave 
 



2.4  Súťaže návrhov podľa štvrtej časti zákona o verejnom obstarávaní 
 Žiadna z organizácii hlavného mesta SR Bratislavy nerealizovala súťaž návrhov 
 
2.5  Zrušené verejné obstarávania alebo súťaž návrhov 
 2.5.1 Mestské lesy v BA - Oprava lesných ciest 
 2.5.2 ZOO Bratislava – Dodávka motorovej nafty na rok 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 Nadlimitné zákazky podľa druhej časti zákona o verejnom obstarávaní  
 

 
2.1.1  
Názov zákazky Čistenie, údržba, prevádzkovanie, opravy 

a rekonštrukcie fontán v Bratislave 
Druh postupu Nadlimitná zákazka, Verejná súťaž – 

poskytnutie služby 
 
1. časť 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač Martinkovič Pavol, 900 32 Borinka 464 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  40 500,00 € 
Zmluvná cena 29 396,00 € bez DPH – 35 275,20 € s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 25.02.2013 
Dátum zverejnenia zmluvy  27.02.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – odd. technicko-prevádzkové 
 
2. časť 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač Tibor Šomodi – ŠOMEX,  

Železničná 13, 821 07 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  39 500,00 € 
Zmluvná cena 24 750 € bez DPH – 24 750,20 € s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 25.02.2013 
Dátum zverejnenia zmluvy  27.02.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – odd. technicko-prevádzkové 
 
3. časť 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač MARINER s.r.o.,  

Tallerova 4, 811 02 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  40 000,00 € 
Zmluvná cena 28 595,00 € bez DPH – 34 314,00 € s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 25.02.2013 
Dátum zverejnenia zmluvy                                
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  

27.02.2013 
EÚ: 2013/5  048-077561 zo dňa 08.03.2013                                            
VVO 47/2013 č. 3654-VSS zo dňa 
07.03.2013           

Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – odd. technicko-prevádzkové 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2 Podlimitné zákazky podľa tretej časti zákona o verejnom obstarávaní 
 
2.2.1  
Názov zákazky Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská 

nemocnica 
Druh postupu Podlimitná zákazka, Verejná súťaž – 

uskutočnenie stavebných prác, 
(EUROFONDY) 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, 

a.s., Račianska 162, 831 54 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  1 481 000,00 € 
Zmluvná cena 1 470 833,33 € bez DPH  

1 765 000,00 € s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 26.02.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 45/2013 č. 3485-VSP zo dňa 

05.03.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – referát verejného obstarávania 
 
2.2.2  
Názov zákazky Nájomné byty na Čapajevovej ulici, MČ 

Bratislava-Petržalka 
Druh postupu Podlimitná zákazka, Verejná súťaž – 

uskutočnenie stavebných prác, (ŠFRB) 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 7 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač OTYK invest, s.r.o.,  

Námestie sv. Františka 18B, 84104 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  2 252 000,00 € 
Zmluvná cena 1 627 500,00 € bez DPH  

1 953 000,00 € s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 08.02.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 34/2013 č. 2427-VSP zo dňa 

16.02.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – referát verejného obstarávania 
 
2.2.3  
Názov zákazky Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53 

v MČ BA - Staré Mesto 
Druh postupu Podlimitná zákazka, Verejná súťaž – 

uskutočnenie stavebných prác 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 2 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač Vodohospodárske stavby – ekologický 

podnik Bratislava, a.s.,  
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  200 000,00 € bez DPH 
Zmluvná cena 205 499,99 € bez DPH  

246 599,99 € s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 16.04.2013 



Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 79/2013 č. 6309-VSP zo dňa 
23.04.2013 

Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – referát verejného obstarávania 
 
2.2.4  
Názov zákazky Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa  

v MČ Bratislava-Ružinov a MČ Bratislava-
Vrakuňa 

Druh postupu Podlimitná zákazka, Verejná súťaž – 
poskytnutie služby 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 7 
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  110 000,00 € 
Zmluvná cena 53 969,10 € bez DPH 

64 762,92 € s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 26.08.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 170/2013 č. 14879-VSS zo dňa 

31.08.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – referát verejného obstarávania 
 
2.2.5  
Názov zákazky Trolejbusové trate 
Druh postupu Podlimitná zákazka, Verejná súťaž – 

uskutočnenie stavebných prác, 
(EUROFONDY) 

 

1.časť : Trolejbusová trať konečná Gaštanová 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, 

a.s., Račianska 162, 831 54 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  233 720,00 € 
Zmluvná cena 233 126,96 € bez DPH  

279 752,35 € s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 30.10.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 213/2013 č. 17990-VSP zo dňa 

31.10.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – referát verejného obstarávania 
 
2.časť : Trolejbusová trať Trenčianska 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, 

a.s., Račianska 162, 831 54 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  354 730,00 € 
Zmluvná cena 352 450,66 € 

422 940,79 € 
Dátum uzavretia zmluvy 30.10.2013 



Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 213/2013 č. 17990-VSP zo dňa 
31.10.2013 

Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – referát verejného obstarávania 
 
2.2.6  
Názov zákazky Vybudovanie prestupnej integrovanej 

zastávky MHD na Radlinského ulici 
Druh postupu Podlimitná zákazka, Verejná súťaž – 

uskutočnenie stavebných prác, 
(EUROFONDY) 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač EUROVIA SK, a.s., 

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  116 460,00 € 
Zmluvná cena 105 438,04 € bez DPH 

126 525,65 € s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 05.12.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 242/2013 č. 19613-VSP zo dňa 

11.12.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – referát verejného obstarávania 
 
2.2.7  
Názov zákazky Ochranná stena Staromestská ulica 
Druh postupu Podlimitná zákazka, Verejná súťaž – 

uskutočnenie stavebných prác, bez využitia 
ET 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač EUROVIA SK, a.s.,  

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  58 329,79 € 
Zmluvná cena 57 326,55 € bez DPH 

68 791,86 € s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 07.10.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  nezverejňuje sa, informácia o uzavretí 

zmluvy bola zaslaná na ÚVO 18.10.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – odd. prípravy a realizácie 

pamiatkových stavieb 
 
2.2.8  
Názov zákazky Obstaranie stravovacích služieb formou  

stravovacích poukážok  
Druh postupu Výzva na predkladanie ponúk podľa § 100 

ZVO postupom pre podlimitné zákazky do 
200 000,00 EUR. 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o,  

Tomášikova 23/D  82101 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  190 000 Eur 



Zmluvná cena Komisionálna zmluva s províznou odmenou 
0,8% dodanej hodnoty stravných poukážok. 

Dátum uzavretia zmluvy 26.11.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Informácia o uzavretí zmluvy odoslaná dňa 

26.11.2013 do VVO a vzhľadom na druh 
zákazky sa nezverejňuje 

Útvar, ktorý realizoval zákazku Ekonomický úsek BKIS 
 
2.2.9  
Názov zákazky Ozvučovacie služby na rôzne kultúrno-

spoločenské  podujatia 
Druh postupu Výzva na predkladanie ponúk podľa § 100 

ZVO postupom pre podlimitné zákazky do 
200 000,00 EUR. 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač SAP SOUND,s.r.o,  

Vajnorská 5, 831 03 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  Do 90 0000,00 Eur 
Zmluvná cena Podľa objednávok do 90 000,00 Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 2.12.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Informácia o uzavretí zmluvy odoslaná dňa 

3.12.2013 do VVO a vzhľadom na druh 
zákazky sa nezverejňuje 

Útvar, ktorý realizoval zákazku Technicko-realizačný úsek  BKIS 
 

2.2.10  
Názov zákazky Pomocné služby pri realizácii kultúrno-

spoločenských podujatí 
Druh postupu Výzva na predkladanie ponúk podľa § 100 

ZVO postupom zadávania pre podlimitné 
zákazky do 40 tis. EUR 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač Stage Hands and Crew s.r.o,   

Bulíkova  1, 851 04  Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  39 990,00Eur 
Zmluvná cena Podľa objednávok do 39 990,00 Eur bez DPH 

s dohodnutou jednotkovou cenou Eur bez 
DPH 

Dátum uzavretia zmluvy 26.11.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Informácia o uzavretí zmluvy odoslaná dňa 

27.11.2013 do VVO a vzhľadom na druh 
zákazky sa nezverejňuje 

Útvar, ktorý realizoval zákazku Technicko-realizačný úsek  BKIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.11  
Názov zákazky Cateringové služby na kultúrno 

spoločenských  podujatiach 
Druh postupu Výzva na predkladanie ponúk podľa § 100 

ZVO postupom pre podlimitné zákazky do 
200 000,00 EUR 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO uskutoční sa – jej výkon je vyhlásený 

s termínom uskutočnenia v roku 2014 
Úspešný uchádzač Súťaž neukončená 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  Od 23 000,00 do 90 000,00 Eur  ( rámcová 

zmluva na štyri roky ) 
Zmluvná cena Súťaž neukončená   
Dátum uzavretia zmluvy Ešte neuzavretá 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Súťaž neukončená 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Obchodno-marketingový úsek BKIS 
 

2.2.12  
Názov zákazky Nákup plynu 
Druh postupu Výzva na predkladanie ponúk podľa § 100 

ZVO postupom pre podlimitné zákazky do 
200 000,00 EUR 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku - 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov - 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO – jej výkon je v SP vyhlásený 

s termínom uskutočnenia v roku 2014 
Úspešný uchádzač Vyhodnotenie v roku  2014 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  140 000,00. Eur 
Zmluvná cena Súťaž neukončená 
Dátum uzavretia zmluvy Súťaž neukončená 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  

Súťaž neukončená 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Prevádzkový úsek BKIS 
 
2.2.13  
Názov zákazky Ťažba a sústreďovanie dreva 
Druh postupu VS, Podlimitná zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač Co.Fin.Com s.r.o., 

Popolná 24, 831 06 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  152 000 € 
Zmluvná cena 151 666 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 17.10.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  210/2013 z 26.10.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Mestské lesy v Bratislave 

 
 
 
 
 
 



2.2.14  
Názov zákazky Poskytovanie opatrovateľských služieb 

v Domove pri kríži – zariadení pre 
seniorov 

Druh postupu Verejná súťaž, Podlimitná zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač RIDEO – Občianske združenie, Röntgenová 

12, 851 01 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  193 000 € 
Zmluvná cena hodinová sadzba: 6,50 €, poskytovateľ nie je 

platcom DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 29.06.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 132/2013, č. 12008-VSS zo dňa 

09.07.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Domov pri Kríži 

 
2.2.15  
Názov zákazky Rekonštrukcia balkónov 
Druh postupu Podlimitná zákazka s použitím priameho 

rokovacieho konania bez zverejnenia 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač MATEP spol. s.r.o., Pribylinská 2, 831 04 

Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  50 000 € 
Zmluvná cena 49 197,46 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 12.11.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  -  

pozn.: č. oznámenia VVO: -IBP, 188/2013 
z 26.09.2013 

Útvar, ktorý realizoval zákazku Domov jesene života 
 

2.2.16  
Názov zákazky Nerezová kovová sieť na prekrytie 

vonkajšieho výbehu orangutanov 
sumatranských 

Druh postupu VS, Podlimitná zákazka, stavebné práce 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač Skupina dodávateľov Carl Stahl & spol. s.r.o.,    

Božanovská 2098, 193 00 Praha 9, Česká 
republika 
TO-MY-STAV s.r.o., Lesná 335/9, 972 17 
Kanianka, Slovenská republika 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  362 000 € 
Zmluvná cena 255 574 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 25.04.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Reg. č. 6673 - VSP 

Vestník č. 83/2013 - 27.04.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku ZOO Bratislava 



2.3 Podprahové zákazky podľa tretej časti zákona o verejnom obstarávaní 
 
2.3.1  
Názov zákazky Oprava strechy Pálffyho paláca 
Druh postupu Podprahová zákazka, Výzva na predkladanie 

ponúk – uskutočnenie stavebných prác 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 5 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač SARPO, a.s., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  120 636,34 € 
Zmluvná cena 82 600,75 € bez DPH  

99 120,90 € s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 12.07.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  nezverejňuje sa, informácia o uzavretí 

zmluvy bola zaslaná na ÚVO 29.07.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – odd. prípravy a realizácie 

pamiatkových stavieb 
 
2.3.2  
Názov zákazky Vybudovanie verejných WC v Devíne 
Druh postupu 
 
 

Podprahová zákazka, Rokovacie konanie bez 
zverejnenia – uskutočnenie stavebných prác 
Podmienka:  
V predchádzajúcom verejnom obstarávaní 
podprahovej zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác zverejnenom vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 147/2012, 09097-
WYP z 02.08.2012 v lehote na predkladanie 
ponúk nebola predložená ani jedna ponuka, 
verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ods. 1 
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zrušil 
použitý postup zadávania zákazky a na 
zadanie zákazky – uzatvorenie zmluvy na 
pôvodný predmet obstarávania použil 
v zmysle § 58 ods. 1 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní postup rokovacieho 
konania bez zverejnenia. 

Počet oslovených záujemcov 7 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 1 
Uskutočnila sa elektronická aukcia nie 
Vyčlenené finančné prostriedky bez DPH 67 500,00 € 
Najnižšia ponúknutá cena bez DPH 102 758,57 € 

Keďže ponúknutá cena prevyšovala finančné 
prostriedky vyčlenené v rozpočte na rok 2012 
verejnému obstarávateľovi na realizáciu tejto 
zákazky a  na zasadnutí MsZ dňa 26.-
27.09.2012 neboli navýšené finančné 
prostriedky na realizáciu stavby, zmluva 
o dielo nebola uzavretá a súťaž bola 
prerušená.  
Po pridelení finančných prostriedkov sa 
pokračovalo v rokovaní. Uchádzač Samuel 



Lehotský STAVPLEX, ktorý ponúkol 
najnižšiu cenu, odstúpil od uzavretia zmluvy 
z dôvodu viazanosti kapacít na inej zákazke, 
oslovený bol nasledujúci uchádzač. 

Úspešný uchádzač Alfastavba s.r.o., Štítova 10, 841 10 
Bratislava 

Zmluvná cena 105 093,80 € bez DPH  
126 112,56 € s DPH 

Dátum uzavretia zmluvy 30.07.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  nezverejňuje sa 
Útvar, ktorý realizoval zákazku GIB – referát verejného obstarávania 
 
2.3.3  
Názov zákazky Upratovacie služby Zimný štadión 

Ondreja Nepelu 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač Sitis, a.s., Blumentálska 6, 811 07 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  39 900,00 € 
Zmluvná cena 39 900,00 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 22.04.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 1758-WYS, č. 25/2013 z 05.02.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku STARZ 

 
2.3.4  
Názov zákazky Poisťovacie služby 
Druh postupu VS, Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 3 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač Union poisťovňa a.s, Bajkalská 29/A, 813 60 

Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  110 000,00 € 
Zmluvná cena 68 663,18 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 03.06.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 8824 VSS, č. 111/2013 z 08.06.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku STARZ 
 
2.3.5  
Názov zákazky Zmena organizácie dopravy na cyklotrase 

MDCC – Eurovelo 6, Berg - Čuňovo 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 5 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač SIGNATECH spol. s.r.o., Družstevná 737/1, 

900 89 Častá 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  35 758,10, € 
Zmluvná cena 16 021,90 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 10.06.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 4360 – WYP, č. 58/2013 z 22.03.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku STARZ 



2.3.6  
Názov zákazky Rekonštrukcia zasklenej steny fasády – 

výukový bazén v Bratislave 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 4 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 

Pezinok 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  60 082,33 €  
Zmluvná cena 38 987,01 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 10.06.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 4528 – WYP, č. 60/2013 z 26.03.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku STARZ 
 
2.3.7  
Názov zákazky Vstavby prvádzkových priestorov ZŠ 

Harmincova 2. etapa 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
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  87 899,78 € 
Zmluvná cena 86 311,23 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 24.06.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 5664 – WYP, č. 72/2013 z 12.04.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku STARZ 
 
2.3.8  
Názov zákazky Obslužná komunikácia Chorvátske 

rameno, stavebné úpravy a zmena 
organizácie dopravy (Južná radiála) 

Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 5 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  82 404,46 € 
Zmluvná cena 65 897,11 € bez DPH  
Dátum uzavretia zmluvy 08.07.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 5663 – WYP, č. 72/2013 z 12.04.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku STARZ 
 
2.3.9  
Názov zákazky Strážna služba 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 9 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač B. O. B. Security spol. s.r.o., Gessayova 3, 

851 03 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  39 900,00 € 



Zmluvná cena 33 975,00 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 31.07.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 83/2013 Z 27.04.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku STARZ 
 
2.3.10  
Názov zákazky Výmena asfaltového povrchu na cyklotrase 

Podunajské Biskupice - Vrakuňa 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 11 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  171 133,96 € 
Zmluvná cena 76 869,31 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 23.09.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  VVO 8558-WYP, č. 108/2013 z 05.06.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku STARZ 
  
2.3.11  
Názov zákazky Cateringové služby na Bratislavský bál 

2013 
Druh postupu Výzva na predkladanie ponúk postupom 

podprahovej zákazky 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 8 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 1 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač Congress Service Slovakia, s.r.o, Palackého 

22,  
811 02 Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  24 000,00 Eur 
Zmluvná cena 19 379,80 Eur bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 31.1.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Informácia o uzavretí zmluvy odoslaná dňa 

4.2.2013 do VVO a vzhľadom na druh 
zákazky sa nezverejňuje. 

Útvar, ktorý realizoval zákazku Obchodno-marketingový úsek BKIS 
 

2.3.12  
Názov zákazky Úžitkové vozidlo 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32,     

851 04 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  37 500 € 
Zmluvná cena 32 000 € bez DPH  
Dátum uzavretia zmluvy 16.04.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Výsledok sa nezverejňuje 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Mestské lesy v Bratislave 
 
 
 

 



2.3.13  
Názov zákazky Zalesňovanie 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač MTM Design, s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 

Oščadnica 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  38 442 € 
Zmluvná cena 38 442 € bez DPH  
Dátum uzavretia zmluvy 10.04.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Výsledok sa nezverejňuje 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Mestské lesy v Bratislave 
 

2.3.14  
Názov zákazky Voľnočasový areál ,,Pod horárňou“ 

Krasňany, Bratislava 
Druh postupu Podprahová zákazka  
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 1 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač HANT BA, a.s., Považské podhradie 77, 017 

01 Považská Bystrica 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  198 362,30 € 
Zmluvná cena 196 120,18 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 02.12.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Výsledok sa nezverejňuje 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Mestské lesy v Bratislave 
 

2.3.15  
Názov zákazky Poskytovanie dopravných, sťahovacích 

a manipulačných služieb 
Druh postupu Podprahová zákazka, Služby 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač IGS-HS Art Service, s.r.o., Jamnického 2, 

841 05 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  39 900 € 
Zmluvná cena cena práce v €/hod. bremená do 100kg-5,50€ 

cena práce v €/hod. bremená do 100kg- 6,75€ 
cena za použitie mot. vozidla v BA                 
v €/hod. – 14,00  
cena za použitie mot. vozidla mimo BA          
v €/km – 0,40  
 

Dátum uzavretia zmluvy 17.05.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Bez zverejnenia 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Múzeum mesta Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.16  
Názov zákazky Dodávka motorovej nafty na rok 2013 
Druh postupu Podprahová zákazka podľa § 99 zákona 

realizovaná v súlade s ustanovením § 100 
v nadväznosti na § 58 písm. a) – rokovacie 
konanie bez zverejnenia 

Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 1 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 0 
Uskutočnila sa elektronická aukcia NIE 
Úspešný uchádzač JURKI-HAYTON s.r.o., Prístavná 2, 

Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  25 000 € 
Zmluvná cena 17 220 € bez DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 11.02.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  Info o uzavretí zmluvy odoslané dňa 

10.04.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku ZOO Bratislava 
 

2.3.17  
Názov zákazky Koncesia na stravovaciu prevádzku 

v Dome tretieho veku na Poloreckého 2 v 
Bratislave 

Druh postupu VS, Podprahová zákazka 
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku 2 
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov 1 
Uskutočnila sa elektronická aukcia ÁNO 
Úspešný uchádzač STRAUBYT spol. s.r.o., Poloreckého 2, 851 

04 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  2.550 000 € 
Zmluvná cena Cena na deň: 923,26 bez DPH 

                      1107,91 s DPH 
Dátum uzavretia zmluvy 16.12.2013 
Dátum a vestník, v ktorom bol uverejnený výsledok  oznámenie zverejnené dňa 08.11.2013 
Útvar, ktorý realizoval zákazku Dom tretieho veku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 Zrušené verejné obstarávania alebo súťaž návrhov 
 
2.5.1  
Názov zákazky (súťaže návrhov) Oprava lesných ciest 
Druh postupu Podprahová zákazka 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 152 000 € 
Dôvod zrušenia (aj príslušným ustanovením §46 
zákona o verejnom obstarávaní) 

§46 ods.2 

Dátum a číslo vestníka verejného obstarávania, 
v ktorom bolo uverejnené zrušenie verejného 
obstarávania (súťaže návrhov) 

Nezverejňuje sa 

Organizácia Mestské lesy v Bratislave 
 
2.5.2  
Názov zákazky (súťaže návrhov) Dodávka motorovej nafty na rok 2013 
Druh postupu Podprahová zákazka podľa § 99 zákona 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 25 000 € 
Dôvod zrušenia (aj príslušným ustanovením §46 
zákona o verejnom obstarávaní) 

V LPP do 10.12.2012 o 10.00 hod. nebola 
predložená ani jedna ponuka 

Dátum a číslo vestníka verejného obstarávania, 
v ktorom bolo uverejnené zrušenie verejného 
obstarávania (súťaže návrhov) 

Pri podprahovej zákazke sa zrušenie oznamuje 
iba všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné 
podklady (mailom zo dňa 12.12.2013 pre 
záujemcov JURKI HAYTON, Slovnaft a 
TANKER) 

Organizácia ZOO Bratislava 
 

 
 
 

 
 


