NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	1
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
„Zabezpečenie ovocia ( okrem jabĺk)  pre mestské organizácie-II.“

Druh zákazky
Potraviny

Predmet zákazky
„Zabezpečenie ovocia ( okrem jabĺk)  pre mestské organizácie-II.“

Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín- ovocia a zeleniny

Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
45 098,32  €


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
Lunys, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO)
 36 472 549

Ulica a číslo
Vodárenská 38,

Mesto/Obec
Poprad

PSČ
058 01

Štát
Slovensko

Telefón
Kliknutím zadáte text.

Email:
Kliknutím zadáte text.

Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.




NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	2
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
“Zabezpečenie jabĺk pre mestské organizácie“

Druh zákazky
Potraviny

Predmet zákazky
“Zabezpečenie jabĺk pre mestské organizácie“

Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín- ovocia a zeleniny

Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
10 811,650  €


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
Ister Trade s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO)
47 090 804

Ulica a číslo
Povodská 169/14

Mesto/Obec
Dunajská Streda

PSČ
929 01

Štát
Slovensko

Telefón
Kliknutím zadáte text.

Email:
Kliknutím zadáte text.

Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.
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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 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	3
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
" Zabezpečenie zemiakov pre mestské organizácie-II”

Druh zákazky
Potraviny

Predmet zákazky
" Zabezpečenie zemiakov pre mestské organizácie-II”

Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín- ovocia a zeleniny

Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
19 398, 096  €


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
Ing. Boráros Andrej, SHR


Identifikačné číslo (IČO)
31831184

Ulica a číslo
F. Liszta 2089/7

Mesto/Obec
Dunajská Streda

PSČ
929 01

Štát
Slovensko

Telefón
Kliknutím zadáte text.

Email:
Kliknutím zadáte text.

Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.




NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	4
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
„Zabezpečenie   papriky a paradajok  pre mestské                                                               organizácie-II”

Druh zákazky
Potraviny

Predmet zákazky
„Zabezpečenie   papriky a paradajok  pre mestské                                                               organizácie-II”

Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín- ovocia a zeleniny

Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
10 183,2204 €


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
Lunys, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO)
 36 472 549


Ulica a číslo
Vodárenská 38,

Mesto/Obec
Poprad

PSČ
058 01

Štát
Slovensko

Telefón
Kliknutím zadáte text.

Email:
Kliknutím zadáte text.

Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.





NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	5
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
„Zabezpečenie ostatnej zeleniny ( okrem zemiakov, papriky a paradajok)  pre mestské organizácie-II.“

Druh zákazky
Potraviny 

Predmet zákazky
„Zabezpečenie ostatnej zeleniny ( okrem zemiakov, papriky a paradajok)  pre mestské organizácie-II.“

Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín- ovocia a zeleniny

Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
44 316,4  €



Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
Lunys, s.r.o. 

Identifikačné číslo (IČO)
 36 472 549

Ulica a číslo
Vodárenská 38,

Mesto/Obec
Poprad

PSČ
058 01

Štát
Slovensko

Telefón
Kliknutím zadáte text.

Email:
Kliknutím zadáte text.

Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.


NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	6
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
„Zabezpečenie mrazenej zeleniny  pre mestské organizácie“

Druh zákazky
Potraviny 

Predmet zákazky
“Zabezpečenie mrazenej zeleniny  pre mestské organizácie“

Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín- mrazenej zeleniny

Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
6. 151, 902   €



Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
PROJEKT-MARKET s.r.o., 

Identifikačné číslo (IČO)
 50 284 053


Ulica a číslo
Suché Mýto 1,

Mesto/Obec
Bratislava

PSČ
811 03 

Štát
Slovensko

Telefón
Kliknutím zadáte text.

Email:
Kliknutím zadáte text.

Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.




NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	7
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
„Zabezpečenie kompótov a zaváranín pre mestské                                                                 organizácie-II”
Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
“Zabezpečenie kompótov a zaváranín pre mestské                                                                  organizácie-II”
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
27 024,211    €


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
Mabonex Slovakia spol.  s.r.o., 
Identifikačné číslo (IČO)
31 428 819
Ulica a číslo
Krajinská cesta 3
Mesto/Obec
Piešťany
PSČ
921 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	8
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie trvanlivých potravín pre mestské                                                                  organizácie-II.
Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie trvanlivých potravín pre mestské                                                                  organizácie-II.
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
29 171,639     €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
Mabonex Slovakia spol.  s.r.o., 
Identifikačné číslo (IČO)
31 428 819
Ulica a číslo
Krajinská cesta 3
Mesto/Obec
Piešťany
PSČ
921 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	9
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie múky pre mestské  organizácie-II.

Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie múky pre mestské  organizácie-II.

Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
5 598,11   €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
ROBI ABC spol.  s.r.o., 
Identifikačné číslo (IČO)
36 250 274
Ulica a číslo
Korzo Bélu  Bartóka  678/7,
Mesto/Obec
Dunajská Streda
PSČ
929 01
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	10
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie  korenín, kávy a čaju pre  mestské                                                              organizácie-III.
Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie  korenín, kávy a čaju pre  mestské                                                                 organizácie-III.
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
28 293,184     €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
Mabonex Slovakia spol.  s.r.o., 
Identifikačné číslo (IČO)
31 428 819
Ulica a číslo
Krajinská cesta 3
Mesto/Obec
Piešťany
PSČ
921 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	11
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
„Zabezpečenie  cukru, sladkostí, sirupov, nápojov                                                                 a ovocných štiav pre   mestské  organizácie-III.”
Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
„Zabezpečenie  cukru, sladkostí, sirupov, nápojov                                                                 a ovocných štiav pre   mestské  organizácie-III.”
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
47 838,030     €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
Mabonex Slovakia spol.  s.r.o., 
Identifikačné číslo (IČO)
31 428 819
Ulica a číslo
Krajinská cesta 3
Mesto/Obec
Piešťany
PSČ
921 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	12
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie ostatných potravín ( strukoviny, oleje, konzervy ostatné polotovary mrazené  polotovary a iné ) pre mestské organizácie-II.
Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie ostatných potravín ( strukoviny, oleje, konzervy ostatné polotovary mrazené  polotovary a iné ) pre mestské organizácie-II.
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
27 145,261      €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
Mabonex Slovakia spol.  s.r.o., 
Identifikačné číslo (IČO)
31 428 819
Ulica a číslo
Krajinská cesta 3
Mesto/Obec
Piešťany
PSČ
921 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	13
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie ostatných mliečnych a syrárskych výrobkov  pre mestské organizácie-II.
Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie ostatných mliečnych a syrárskych výrobkov  pre mestské organizácie-II.
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
29 171,639       €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
Mabonex Slovakia spol.  s.r.o., 
Identifikačné číslo (IČO)
31 428 819
Ulica a číslo
Krajinská cesta 3
Mesto/Obec
Piešťany
PSČ
921 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	14
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie  mlieka, smotany a masla pre                                                             mestské   organizácie-II.

Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie  mlieka, smotany a masla pre                                                             mestské   organizácie-II.
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
47 998, 80        €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
Ister Trade s.r.o., 
Identifikačné číslo (IČO)
47 090 804
Ulica a číslo
Povodská 169/14
Mesto/Obec
Dunajská Streda
PSČ
929 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	15.
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie  vajec pre mestské organizácie  -II.
Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie  vajec pre mestské organizácie  -II.
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
9012     €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
Tashy Agrotrade s.r.o., 
Identifikačné číslo (IČO)
176 38135
Ulica a číslo
Jesenského 13
Mesto/Obec
Dunajská Streda
PSČ
929 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.



NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	16.
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie pekárskych výrobkov pre mestské                                                                  organizácie-II.
Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie pekárskych výrobkov pre mestské                                                                  organizácie-II.
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
47 998,80     €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
TALIANSKA PEKÁREŇ DS s.r.o., 
Identifikačné číslo (IČO)
36 277 908
Ulica a číslo
Športová 803/32
Mesto/Obec
Dunajská Streda
PSČ
929 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	17.
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie bravčového mäsa pre mestské                                                              organizácie
Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie bravčového mäsa pre mestské                                                              organizácie
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
40 150, 332    €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
ISTERMEAT a.s., 
Identifikačné číslo (IČO)
35 232 157
Ulica a číslo
Povodská 14
Mesto/Obec
Dunajská Streda
PSČ
929 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	18.
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie hydinového mäsa pre mestské                                                              organizácie
Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie hydinového mäsa pre mestské                                                              organizácie
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
38 587,56     €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
Tashy Agrotrade s.r.o., 
Identifikačné číslo (IČO)
176 38135
Ulica a číslo
Jesenského 13
Mesto/Obec
Dunajská Streda
PSČ
929 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	19.
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie hovädzieho mäsa a ostatného mäsa                                                                pre  mestské  organizácie
Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie hovädzieho mäsa a ostatného mäsa                                                                pre  mestské  organizácie
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)

18. 715, 973    €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
ISTERMEAT a.s., 
Identifikačné číslo (IČO)
35 232 157
Ulica a číslo
Povodská 14
Mesto/Obec
Dunajská Streda
PSČ
929 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	20.
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie ryby  pre  mestské  organizácie
Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie ryby  pre  mestské  organizácie
Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)

10. 108, 464   €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
bchodný názov
PROJEKT-MARKET s.r.o, 
Identifikačné číslo (IČO)
50 284 053
Ulica a číslo
Suché Mýto 1
Mesto/Obec
Bratislava
PSČ
811 03 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.


NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Gastro DS, s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. júla 2017	Do 30. septembra 2017
Zákazka por. č.	19.
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Zabezpečenie mäsových výrobkov pre mestské                                                                organizácie

Druh zákazky
Potraviny 
Predmet zákazky
Zabezpečenie mäsových výrobkov pre mestské                                                                organizácie

Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2017
Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)

12 478, 903     €

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Obchodný názov
ISTERMEAT a.s., 
Identifikačné číslo (IČO)
35 232 157
Ulica a číslo
Povodská 14
Mesto/Obec
Dunajská Streda
PSČ
929 01 
Štát
Slovensko
Telefón
Kliknutím zadáte text.
Email:
Kliknutím zadáte text.
Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.



