NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA § 7 
Mesto dunajská Streda
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Od 1. apríla 2014	Do 30. júna 2014
Zákazka por. č.	2
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
“Zabezpečenie  ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda-II"

Druh zákazky
Tovary

Predmet zákazky
„Zabezpečenie  ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda-II" 

Názov zmluvy
Rámcová dohoda na dodanie potravín- ovocia a zeleniny

Dátum uzatvorenia zmluvy
26. 6. 2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
32.077,08


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
ZERDA-Podunajsko družstvo

Identifikačné číslo (IČO)
36260665

Ulica a číslo
Táborská 73

Mesto/Obec
Veľký Meder

PSČ
932 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. apríla 2014	Do 30. júna 2014
Zákazka por. č.	3
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
“Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie  2014-2020“

Druh zákazky
Služby

Predmet zákazky
PHSR mesta Dunajská Streda na obdobie 2014-2020

Názov zmluvy
Zmluva o dielo na vypracovanie  plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie  2014-2020"

Dátum uzatvorenia zmluvy
25. 6. 2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
6.987,00


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
Danube EuroConsulting s.r.o

Identifikačné číslo (IČO)
36711926

Ulica a číslo
Nová Ves 2217 /2

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. apríla 2014	Do 30. júna 2014
Zákazka por. č.	4
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
"Zabezpečenie tonerov a cartridgeov pre mesto Dunajská Streda"

Druh zákazky
Tovary

Predmet zákazky
Zabezpečenie tonerov a cartridgeov pre mesto Dunajská Streda

Názov zmluvy
Rámcová kúpna zmluva na dodanie tonerov a cartridgeov

Dátum uzatvorenia zmluvy
20. 6. 2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
16.937,19


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
JURIGA spol. s r.o.

Identifikačné číslo (IČO)
31344194

Ulica a číslo
Gercenova 3

Mesto/Obec
Bratislava

PSČ
85101

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. apríla 2014	Do 30. júna 2014
Zákazka por. č.	5
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
„Odchyt túlavých holubov pre mesto Dunajská Streda"

Druh zákazky
Služby

Predmet zákazky
„Odchyt túlavých holubov pre mesto Dunajská Streda"

Názov zmluvy
Zmluva na odchyt túlavých holubov

Dátum uzatvorenia zmluvy
22. 5. 2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
1.000/mesiac


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
Derakat s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)
45330662

Ulica a číslo
Jilemnického 233/23

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. apríla 2014	Do 30. júna 2014
Zákazka por. č.	6
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Dodávka a montáž terasovej markízy v klube dôchodcov v Dunajskej Strede

Druh zákazky
Práca 

Predmet zákazky
Dodávka a montáž terasovej markízy v klube dôchodcov v Dunajskej Strede

Názov zmluvy
Objednávka č. 554/2014

Dátum uzatvorenia zmluvy
11.04.2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
4.320,60


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
MARKIZY s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)
45423253

Ulica a číslo
Okružná 108

Mesto/Obec
Rimavská Sobota

PSČ
979 01

Štát
SR

Telefón
Kliknutím zadáte text.	0903 531294

Email:
Kliknutím zadáte text. markizy@markizy.sk

Internetová adresa (URL):
Kliknutím zadáte text.: www.markizy.sk
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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. apríla 2014	Do 30. júna 2014
Zákazka por. č.	7
Vyplňte toľkokrát, koľko je potrebné (ďalšia časť sa pridá cez funkciu [+] na konci formulára)
Názov zákazky
Oprava sedlovej strechy na Nám. Á. Vámbéryho

Druh zákazky
Práca 

Predmet zákazky
Oprava sedlovej strechy na Nám. Á. Vámbéryho

Názov zmluvy
Objednávka č. 586/2014

Dátum uzatvorenia zmluvy
16.04.2014

Celková konečná hodnota zákazky (zmluvy) (€)
3.594,60


Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva

Obchodný názov
Dunstav DS, s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO)
36249378

Ulica a číslo
Dunajskostredská 599

Mesto/Obec
Malé Dvorníky

PSČ
929 01

Štát
SR

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




