
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. októbra 2014  Do 31. decembra 2014 
 

ZÁKAZKA POR. Č.  1 

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

Názov zákazky Kancelársky nábytok do kancelárie č.103 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku do kancelárie č.103 

Názov zmluvy KÚPNA ZMLUVA v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

Dátum uzatvorenia zmluvy 17. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

1446,20 Bez DPH  

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov DUNAMOBILI, spoločnosť s ručením obmedzeným 

Identifikačné číslo (IČO) 36 227 951 

Ulica a číslo Rényska 4209/2 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01 

Štát SR 

Telefón 0948 565 730 

Email: dunamobili@dunamobili.sk 

Internetová adresa (URL): www.dunamobili.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 

 



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. októbra 2014  Do 31. decembra 2014 
 

Zákazka por. č.  2 

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

Názov zákazky Závesy do konferenčnej miestnosti 

Druh zákazky Tovary 

Predmet zákazky Dodávka a montáž závesov do konferenčnej sály 

Názov zmluvy KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

Dátum uzatvorenia zmluvy 17. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

2310,00 Bez DPH 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Vojtech Tornyai - BILL MC 

Identifikačné číslo (IČO) 11 848 154 

Ulica a číslo Gabčíkovská 27 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01  

Štát SR 

Telefón 0905 724 296 

Email: bill@billmc.sk 

Internetová adresa (URL): www.billmc.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 

 



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. októbra 2014  Do 31. decembra 2014 
 

Zákazka por. č.  3 

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

Názov zákazky Prístupová cesta a chodníky v mestskom cintoríne 

Druh zákazky Stavebné práce 

Predmet zákazky Prístupová cesta a chodníky v mestskom cintoríne 

Názov zmluvy ZMLUVA O DIELO uzatvorená  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Dátum uzatvorenia zmluvy 10. 10. 2014 

Celková konečná hodnota 
zákazky (zmluvy) (€) 

8434,65 Bez DPH 

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov 3Connect, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO) 46 364 447 

Ulica a číslo Ulica biskupa Kondého 5138/30 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01 

Štát SR 

Telefón 0948 904 906 

Email: norbert.melicher@3connect.sk 

Internetová adresa (URL): www.3connect.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 

 


