
P.č.
Názov predmetu 

zákazky

Stručný opis predmetu 

zákazky

Predpokladaná 

hodnota v Eur bez 

DPH

Služby / 

Tovary / 

Stavebné 

práce

Bežná 

dostupnosť 

na trhu

Predpokladaný 

termín 

ukončenia VO

Typ zmluvy - 

rámcová 

dohoda/zmluva/

objednávka

1. Kancelársky papier
Nákup kancelárskeho 

papiera pre spoločnosť
3 000,- tovar áno priebežne objednávka

2 Toner
Nákup tonerov pre potreby 

spoločnosti
5 000,- tovar áno priebežne objednávka

3 Ozvučenie podujatí
Zabezpečenie ozvučenia 

kultúrnych podujatí
18 000,- služba nie priebežne objednávka

4 Mobilné toalety
Zabezpečenie mobilných 

toaliet na kutúrne podujatia
5 000,- služba áno priebežne objednávka

5 Strážna služba
Zabezpečenie strážnej 

služby na podujatiach
5 000,- služba nie priebežne objednávka

6 Elektrická energia
Zabezpečenie elektrickej 

energia na podujatia
5 000,- služba nie priebežne objednávka

7 Prenájom stánkov
Zabezpečenie predajných 

stánkov na podujatia
5 000,- tovar áno priebežne objednávka

8 Zdravotná služba

Zabezpečenie zdravotnej 

služby na jednotlivé 

podujatia

5 000,- služba nie priebežne objednávka

9 Požiarna služba

Zabezpečenie požiarnej 

služby na jednotlivé 

podujatia

2 500,- služba nie priebežne objednávka
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Tlač reklamných a 

propagačných 

materiálov

Zabezpečenie tlače 

reklamných a propagačných 

materiálov

5 000,- služba áno priebežne objednávka

11
Papierové hygienické 

potreby

Nákup papieorvých 

hygienických potrieb
3 000,- tovar áno priebežne objednávka

12 Kancelársky materiál
Nákup kancelárskych 

potrieb
5 000,- tovar áno priebežne objednávka

13 Osvetlenie podujatí
Zabezpečenie osvetlenia 

kultúrnych podujatí
10 000,- služba nie priebežne objednávka

14 Mixážny pult Kúpa mixážneho pultu 10 000,- tovar áno II. štvrťrok 2017 kúpna zmluva

16 Kúpa dodávky

Kúpa zánovnej dodávky, s 

počtom najazdených km do 

130 000

14 000,- tovar áno II. štvrťrok 2017 kúpna zmluva

17 Kúpa umývacieho stroja
Kúpa umývacieho zariadenia 

na podlahové plochy
4 000,- tovar áno II. štvrťrok 2017 kúpna zmluva

18 Kúpa dverí 
Kúpa interiérových dverí do 

DK Ružinov a SD Nivy
3 500,- tovar áno II. štvrťrok 2017 kúpna zmluva

19 Kúpa stolov

Kúpa stolov vo veľkosti 

80x80 - 20 ks a vo veľkosti 

80x160 10 ks

2 000,- tovar áno II. štvrťrok 2017 kúpna zmluva

20 Kúpa pivných setov

Kúpa setov spočívajúcich v 

dvoch drevených laviciach a 

stole - 12 ks

1 400,- tovar áno II. štvrťrok 2017 kúpna zmluva

21 Kúpa stanov
Kúpa stanov vo veľkosti           

3x3 m 2ks
2 000,- tovar áno II. štvrťrok 2017 kúpna zmluva

22
Kúpa stroja na čistenie 

kanalizácie

Kúpa stroja na čistenie 

kanalizácie
1 400,- tovar áno II. štvrťrok 2017 kúpna zmluva

23
Kúpa poukazov pre 

zamestnancov

kúpa poukážok na rekreáciu 

pre zamestnancov
5 000,- tovar/služba áno II. štvrťrok 2017 objednávka



24
Rekonštrukcia DK 

Ružinov

Rekonštrukcia sociálnych 

zariadení v DK Ružinov v 

rozsahu: dámske a pánske 

toalety na prízemí s 

bezbariérovou toaletou; 

dámske toalety a sprchy na 

1. posch. Blok C

85 000,-
stavebné 

práce
nie II.-III. štvrťrok 2017 zmluva o dielo

25 Rekonštrukcia SD Nivy

Rekonštrukcia SD Nivy v 

rozsahu: oprava schodiska, 

výmena okien na schodisku, 

oprava havarijného stavu 

sklobetónovej steny 

25 000,-
stavebné 

práce
nie II.-III. štvrťrok 2017 zmluva o dielo

26
Rekonštrukcia SD 

Prievoz

Rekonštrukcia SD Prievoz v 

rozsahu: oprava kúrenia, 

rekonštrukcia bytového 

priestoru, rekonštrukcia 

sociálnych zariadení na 1. 

posch. a na prízemí

29 000,-
stavebné 

práce
nie II.-III. štvrťrok 2017 zmluva o dielo

27 Kúpa reproduktorov
Kúpa reproduktorov na 

podujatia
3 000,- tovar áno II.-III. štvrťrok 2017 objednávka


