NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
MUNICIPAL REAL ESTATE DUNAJSKÁ STREDA, S.R.O.
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. apríla 2014

Do 30. júna 2014

ZÁKAZKA POR. Č.

1

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára )
Názov zákazky

Oprava krytu gokartovej dráhy

Druh zákazky

Stavebné práce

Predmet zákazky

Oprava asfaltového krytu gokartovej dráhy

Názov zmluvy

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Dátum uzatvorenia zmluvy

26. 5. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

4.702,80

Bez DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov

EKOM PLUS, s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

36 236 403

Ulica a číslo

Kračanská cesta 785/41

Mesto/Obec

Dunajská Streda

PSČ

929 01

Štát

SR

Telefón

0903 707 246

Email:

ekom@real-net.sk

Internetová adresa (URL):

Kliknutím zadáte text.

0.1

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na výberové pole môžete zadať
vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu;
[Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip
a stlačením medzerníka ho

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
MUNICIPAL REAL ESTATE DUNAJSKÁ STREDA, S.R.O.
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. apríla 2014
Zákazka por. č.

Do 30. júna 2014

2

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Osobné dodávky

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Dodávka osobných dodávok v počte 2ks

Názov zmluvy

Zmluva o úvere

Dátum uzatvorenia zmluvy

30. 6. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

14.216,66

Bez DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov

Auto Ideal s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

35845295

Ulica a číslo

Prevádzka Gaštanový rad 4178/2

Mesto/Obec

Dunajská Streda

PSČ

929 01

Štát

SR

Telefón

+421-948-141 191

Email:

zatoriova@autoideal.sk

Internetová adresa (URL):

www.renault.autoideal.sk

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na výberové pole
môžete zadať vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám
zobrazia možnosti výberu; [Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste
pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip a stlačením medzerníka ho

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY
PODĽA § 7
MUNICIPAL REAL ESTATE DUNAJSKÁ STREDA, S.R.O.
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. apríla 2014
Zákazka por. č.

Do 30. júna 2014

3

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Motorové vozidlo kategórie SUV

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Dodávka motorového vozidla kategórie SUV

Názov zmluvy

Zmluva o úvere

Dátum uzatvorenia zmluvy

16. 5. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

10.983,33

Bez DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov

Auto Ideal s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

35845295

Ulica a číslo

Prevádzka Gaštanový rad 4178/2

Mesto/Obec

Dunajská Streda

PSČ

929 01

Štát

SR

Telefón

+421-948-141 191

Email:

zatoriova@autoideal.sk

Internetová adresa (URL):

www.renault.autoideal.sk

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na výberové pole
môžete zadať vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na výberové pole sa Vám
zobrazia možnosti výberu; [Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a začať písať. Ak ešte nie ste
pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip a stlačením medzerníka ho

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/
OSOBY PODĽA § 7
MUNICIPAL REAL ESTATE DUNAJSKÁ STREDA, S.R.O.
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. apríla 2014
Zákazka por. č.

Do 30. júna 2014

4

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Kancelársky nábytok

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Dodávka kancelárskeho nábytku

Názov zmluvy

Kúpno – predajná zmluva podľa § 409

Dátum uzatvorenia zmluvy

5. 5. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

1.602,45

Bez DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov

entity s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

34130128

Ulica a číslo

Športová 950/39

Mesto/Obec

Dunajská Streda

PSČ

929 01

Štát

SR

Telefón

0903 413 847

Email:

entityds@gmail.com

Internetová adresa (URL):

Kliknutím zadáte text.

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na
výberové pole môžete zadať vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na
výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; [Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a
začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip a stlačením medzerníka ho

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/
OSOBY PODĽA § 7
MUNICIPAL REAL ESTATE DUNAJSKÁ STREDA, S.R.O.
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. apríla 2014
Zákazka por. č.

Do 30. júna 2014

5

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Použitá traktorová mulčovacia kosačka

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Dodávka použitej traktorovej mulčovacej kosačky

Názov zmluvy

Kúpno – predajná zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Dátum uzatvorenia zmluvy

23. 5. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

8.500,00

Bez DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov

FLÓRA B & P, spol. s r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

36 219 231

Ulica a číslo

Športová 1199/28

Mesto/Obec

Dunajská Streda

PSČ

929 01

Štát

SR

Telefón

0905 601 935

Email:

Kliknutím zadáte text.

Internetová adresa (URL):

Kliknutím zadáte text.

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na
výberové pole môžete zadať vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na
výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; [Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a
začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip a stlačením medzerníka ho

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/
OSOBY PODĽA § 7
MUNICIPAL REAL ESTATE DUNAJSKÁ STREDA, S.R.O.
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. apríla 2014
Zákazka por. č.

Do 30. júna 2014

6

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Ochranné pracovné prostriedky

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Dodávka ochranných pracovných prostriedkov

Názov zmluvy

Rámcová zmluva podľa ustanovenia 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka

Dátum uzatvorenia zmluvy

28. 5. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

14.394,00

Bez DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov

OCTAN plus s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

34 143 050

Ulica a číslo

Hlavná 874

Mesto/Obec

Horné Saliby

PSČ

925 03

Štát

SR

Telefón

+421 905 635382

Email:

info@octan.sk

Internetová adresa (URL):

www.octan.sk

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na
výberové pole môžete zadať vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na
výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; [Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a
začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip a stlačením medzerníka ho

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/
OSOBY PODĽA § 7
MUNICIPAL REAL ESTATE DUNAJSKÁ STREDA, S.R.O.
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. apríla 2014
Zákazka por. č.

Do 30. júna 2014

7

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Rekonštrukcia kúpeľní v Mestskej športovej hale v Dunajskej Strede

Druh zákazky

Stavebné práce

Predmet zákazky

Rekonštrukcia troch kúpeľní v Mestskej športovej hale v Dunajskej Strede

Názov zmluvy

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Dátum uzatvorenia zmluvy

13. 6. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

6.918,05

Bez DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov

CSB INVEST s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

36 774 880

Ulica a číslo

Maloblahovská ulica 5216/4

Mesto/Obec

Dunajská Streda

PSČ

929 01

Štát

SR

Telefón

0905 601 008

Email:

Kliknutím zadáte text.

Internetová adresa (URL):

Kliknutím zadáte text.

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na
výberové pole môžete zadať vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na
výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; [Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a
začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip a stlačením medzerníka ho

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/
OSOBY PODĽA § 7
MUNICIPAL REAL ESTATE DUNAJSKÁ STREDA, S.R.O.
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 9
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Od 1. apríla 2014
Zákazka por. č.

Do 30. júna 2014

8

Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky

Dodávka bubnovej kosačky, vysokotlakového čističa a zváracieho agregátu

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Dodávka bubnovej kosačky, vysokotlakového čističa a zváracieho agregátu

Názov zmluvy

Kúpno – predajná zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Dátum uzatvorenia zmluvy

23. 5. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

4.697,75

Bez DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov

AGROTRADE spol. S r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

31424112

Ulica a číslo

Č.88

Mesto/Obec

Dunajský Klátov

PSČ

930 21

Štát

SR

Telefón

0903 705 325

Email:

agrotrade@agrotrade.sk

Internetová adresa (URL):

www.agrotrade.sk

Poznámka: [Kliknutím zadáte text] [Kliknutím zadáte dátum.] [Vybrať dátum] – po kliknutí na
výberové pole môžete zadať vlastný text, resp. vybrať dátum; [Vyberte položku.] – po kliknutí na
výberové pole sa Vám zobrazia možnosti výberu; [Kliknutím zadáte text.] – stačí iba kliknúť na tip a
začať písať. Ak ešte nie ste pripravení zadať vlastný text, iba kliknite na tip a stlačením medzerníka ho

