NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Mesto dunajská Streda
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
„ Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní na rok 2014 pre mesto Dunajská Streda“ 

Druh zákazky
Služby

Predmet zákazky
„ Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní na rok 2014 pre mesto Dunajská Streda“ 

Názov zmluvy
„ Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní na rok 2014 pre mesto Dunajská Streda“ 

Dátum uzatvorenia zmluvy
2. 1. 2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
Kliknutím zadáte text.


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
3Connect s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)
46364447

Ulica a číslo
Ul. biskupa Kondého 5138/30

Mesto/Obec
Dunajská Streda

PSČ
92901

Štát
Slovensko

Telefón
0911/984753

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 
Mesto dunajská Streda
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
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie  projektu Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede“  

Druh zákazky
Služby

Predmet zákazky
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie  projektu Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede“  

Názov zmluvy
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie  projektu Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede“  

Dátum uzatvorenia zmluvy
23. 1. 2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
6996


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
Modulus s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)
31447309

Ulica a číslo
Štúrova   1009/22 

Mesto/Obec
Dunajská Streda

PSČ
92901

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 
Mesto dunajská Streda
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
„Vypracovanie ŽoNFP pre projekt s názvom „Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede“

Druh zákazky
Služby

Predmet zákazky
„Vypracovanie ŽoNFP pre projekt s názvom „Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede“  

Názov zmluvy
„Vypracovanie ŽoNFP pre projekt s názvom „Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede“

Dátum uzatvorenia zmluvy
31. 1. 2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
4200
S DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
EUFC s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)
35865768

Ulica a číslo
Družstevná 2

Mesto/Obec
Bratislava 

PSČ
831 04

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 
Mesto dunajská Streda
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
„Zabezpečenie e-aukčného systému pre mesto Dunajská Streda“

Druh zákazky
Služby

Predmet zákazky
„ Zabezpečenie e-aukčného systému pre mesto Dunajská Streda“ 

Názov zmluvy
„ Zabezpečenie e-aukčného systému pre mesto Dunajská Streda“ 

Dátum uzatvorenia zmluvy
28. 2. 2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)

S DPH

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
eBIZ Corp s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)
35758643

Ulica a číslo
Lehotského 1

Mesto/Obec
Bratislava 

PSČ
811 06

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 
Mesto dunajská Streda
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
„Zabezpečenie výpočtovej techniky pre mesto Dunajská Streda -II“

Druh zákazky
Služby

Predmet zákazky
„ Zabezpečenie výpočtovej techniky pre mesto Dunajská Streda -II“ 

Názov zmluvy
„Zabezpečenie výpočtovej techniky pre mesto Dunajská Streda -II“

Dátum uzatvorenia zmluvy
28. 3. 2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)



Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
PosTel DS, s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)
36238023

Ulica a číslo
Nezábudková 471/8

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 
Mesto dunajská Streda
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
„Prenájom, servis a údržba multifunkčných zariadení“ 

Druh zákazky
Služby

Predmet zákazky
„Prenájom, servis a údržba multifunkčných zariadení“

Názov zmluvy
„Prenájom, servis a údržba multifunkčných zariadení“ 

Dátum uzatvorenia zmluvy
28. 3. 2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)



Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

Identifikačné číslo (IČO)
31338551

Ulica a číslo
Galvaniho 17/B

Mesto/Obec
Bratislava

PSČ
821 04

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 
Mesto dunajská Streda
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
„Obstaranie služieb  spojených s bezpečnosťou a ochranou zdravia  pri práci ( BOZP) pre mesto Dunajská Streda“

Druh zákazky
Služby

Predmet zákazky
„Obstaranie služieb  spojených s bezpečnosťou a ochranou zdravia  pri práci ( BOZP) pre mesto Dunajská Streda“

Názov zmluvy
„Obstaranie služieb  spojených s bezpečnosťou a ochranou zdravia  pri práci ( BOZP) pre mesto Dunajská Streda“ 

Dátum uzatvorenia zmluvy
31. 3. 2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
2760


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
Ing. Klára Lászlóová

Identifikačné číslo (IČO)
43125981

Ulica a číslo
Dolný Bar 247

Mesto/Obec
Dolný Bar

PSČ
930 14

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




