
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.apríla 2018 Do 30. júna 2018 
Zákazka por. č. 1 

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

Názov zákazky 
 „Zabezpečenie hydiny pre mestské organizácie-2018“  

Druh zákazky Potraviny 

Predmet zákazky 

 „Zabezpečenie hydiny pre mestské organizácie-2018“  

  

 

Názov zmluvy Rámcová zmluva na dodanie hydiny 

Dátum uzatvorenia 

zmluvy 

02.05.2018 

Celková konečná 

hodnota zákazky 

(zmluvy) (€) 

26 544,23  €  

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov TASHY Agrotrade s.r.o.,  

Identifikačné číslo 

(IČO) 

 17638135 

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. 

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 

 

Zákazka por. č. 2 

 

Názov zákazky 

Zabezpečenie bravčového mäsa, hovädzieho mäsa                                                                

a mäsových výrobkov pre mestské organizácie 2018 

Druh zákazky Potraviny 

Predmet zákazky 

 Zabezpečenie bravčového mäsa, hovädzieho mäsa,                                                               

a mäsových výrobkov pre mestské organizácie 2018 

Názov zmluvy 
Rámcová zmluva na dodanie bravčového mäsa, hovädzieho mäsa,                                                               

a mäsových výrobkov 

Dátum uzatvorenia 

zmluvy 

02.05.2018 

Celková konečná 

hodnota zákazky 

(zmluvy) (€) 

49 709,332  €  

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov ISTERMEAT a.s.,  

Identifikačné číslo 

(IČO) 

 35232157 

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. 

 

 



Zákazka por. č. 3 

 

Názov zákazky Zabezpečenie trvanlivých potravín pre mestské organizácie 2018 

Druh zákazky Potraviny 

Predmet zákazky  Zabezpečenie trvanlivých potravín pre mestské organizácie 2018 

Názov zmluvy Rámcová zmluva na dodanie trvanlivých potravín 

Dátum uzatvorenia 

zmluvy 

18.05.2018 

Celková konečná 

hodnota zákazky 

(zmluvy) (€) 

80 034,826  €  

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov PARADISO Slovakia, s.r.o.,   

Identifikačné číslo 

(IČO) 

 34 103 406 

 

Ulica a číslo Nová osada 2 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01  

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

Zákazka por. č. 4 

Názov zákazky Zabezpečenie mliečnych výrobkov pre mestské organizácie 2018 

Druh zákazky Potraviny 

Predmet zákazky  Zabezpečenie mliečnych výrobkov pre mestské organizácie 2018 



Názov zmluvy Rámcová zmluva na dodanie mliečnych výrobkov 

Dátum uzatvorenia 

zmluvy 

18.05.2018 

Celková konečná 

hodnota zákazky 

(zmluvy) (€) 

21 727,89  €  

Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva 

Obchodný názov Potraviny Baranyai, s.r.o  

Identifikačné číslo 

(IČO) 

 47 444 851 

Ulica a číslo Hlavná 46 

Mesto/Obec Dunajská Streda 

PSČ 929 01  

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

Zákazka por. č. 5 

 

Názov zákazky 
Zabezpečenie ovocia a zeleniny  pre mestské organizácie 2018 

 

Druh zákazky Potraviny 

Predmet zákazky  Zabezpečenie ovocia a zeleniny pre mestské organizácie 2018 

Názov zmluvy Rámcová zmluva na dodanie ovocia a zeleniny 

Dátum uzatvorenia 

zmluvy 

29.06.2018 

Celková konečná 

hodnota zákazky 

(zmluvy) (€) 

42 367,422  €  



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 2011/38  

 

 

  

 

Mesto/Obec Poprad - Veľká 058 01 

PSČ 058 01 

Štát Slovensko 

Telefón Kliknutím zadáte text. 

Email: Kliknutím zadáte text. 

Internetová adresa (URL): Kliknutím zadáte text. 

 

 


