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. januára 2014 Do 31. marca 2014

ZÁKAZKA POR. Č.

1

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

Izolácia strechy – časť C

Druh zákazky

Stavebné práce

Predmet zákazky

Realizácia izolácie strechy časti „C” administratívnej budovy na Alžebtínskom námestí 1203

Názov zmluvy

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Dátum uzatvorenia zmluvy

18. 2. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

14.151,00

Bez DPH

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

FITUS s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

45 412 677
Letištná 1671/23

Ulica a číslo
Mesto/Obec

Dunajská Streda - Malé Blahovo

PSČ

929 01

Štát

SR

Telefón

0904 367 802

Email:

fitus.sro@gmail.com

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. januára 2014 Do 31. marca 2014
Zákazka por. č.

2

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

Kvetinové ozdoby na stĺpy mestského osvetlenia

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Dodávka kvetinových ozdôb na stĺpy mestského osvetlenia

Názov zmluvy

Kúpna zmluva v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Dátum uzatvorenia zmluvy

19. 2. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

2.800,00

Bez DPH

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

Gergely Kubovics - AGRO.

Identifikačné číslo (IČO)

34370765

Ulica a číslo

Odborárov 34

Mesto/Obec

Komárno

PSČ

94501

Štát

SR

Telefón

0903 455 997

Email:

gergely@kubovics.sk

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. januára 2014 Do 31. marca 2014
Zákazka por. č.

3

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

Kvetinové pyramídy

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Dodávka kvetinových pyramíd

Názov zmluvy

Kúpna zmluva v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Dátum uzatvorenia zmluvy

19. 2. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

3.900,00

Bez DPH

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

Gergely Kubovics - AGRO.

Identifikačné číslo (IČO)

34370765

Ulica a číslo

Odborárov 34

Mesto/Obec

Komárno

PSČ

94501

Štát

SR

Telefón

0903 455 997

Email:

gergely@kubovics.sk

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. januára 2014 Do 31. marca 2014
Zákazka por. č.

4

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

Letničky

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Dodávka letničiek

Názov zmluvy

Kúpna zmluva v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Dátum uzatvorenia zmluvy

19. 2. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

3.900,00

Bez DPH

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

Gergely Kubovics - AGRO.

Identifikačné číslo (IČO)

34370765

Ulica a číslo

Odborárov 34

Mesto/Obec

Komárno

PSČ

94501

Štát

SR

Telefón

0903 455 997

Email:

gergely@kubovics.sk

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. januára 2014 Do 31. marca 2014
Zákazka por. č.

5

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

Porevízne odstránenie závad – Sociálny byt A

Druh zákazky

Služby

Predmet zákazky

Vnútorné svetelné a zásuvkové rozvody, bleskozvod – porevízne odstránenie závad –
elektroinštalačný materiál, montážne a demontážne práce v Sociálnom byte A na Kračanskej
ceste v Dunajskej Strede.

Názov zmluvy

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Dátum uzatvorenia zmluvy

28. 3. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

1.949,80

Bez DPH

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

VÁR - Elektro s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

31 449 816

Ulica a číslo

Nám. Priateľstva 39B/5541

Mesto/Obec

Dunajská Streda

PSČ

929 01

Štát

SR

Telefón

0903 711 316

Email:

varelektro@gmail.com

Internetová adresa (URL):

http://www.var-elektro.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. januára 2014 Do 31. marca 2014
Zákazka por. č.

6

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

Porevízne odstránenie závad – Sociálny byt B

Druh zákazky

Služby

Predmet zákazky

Vnútorné svetelné a zásuvkové rozvody, bleskozvod – porevízne odstránenie závad –
elektroinštalačný materiál, montážne a demontážne práce v Sociálnom byte B na Kračanskej
ceste v Dunajskej Strede.

Názov zmluvy

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Dátum uzatvorenia zmluvy

28. 3. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

1.578,15

Bez DPH

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

VÁR - Elektro s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

31 449 816

Ulica a číslo

Nám. Priateľstva 39B/5541

Mesto/Obec

Dunajská Streda

PSČ

929 01

Štát

SR

Telefón

0903 711 316

Email:

varelektro@gmail.com

Internetová adresa (URL):

http://www.var-elektro.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. januára 2014 Do 31. marca 2014
Zákazka por. č.

7

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

Samochodná traktorová kosačka so zberom

Druh zákazky

Tovary

Predmet zákazky

Dodávka samochodnej traktorovej kosačky so zberom

Názov zmluvy

Kúpna zmluva v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Dátum uzatvorenia zmluvy

27. 3. 2014

Celková konečná hodnota
zákazky (zmluvy) (€)

8.316,00

Bez DPH

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

ADACOM progatec, s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)

36 734 497

Ulica a číslo

Stará Hradská 52

Mesto/Obec

Žilina

PSČ

010 03

Štát

SR

Telefón

041 5643 635

Email:

adacom@adacom.sk

Internetová adresa (URL):

www.adacom.sk

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

