EKO - podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
podľa § 117 ods.2 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ktorých suma je vyššia ako 5.000,- EUR bez DPH za II. štvrťrok 2017

Plnenie rámcových dohôd:
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.
Rámcová dohoda č. Z20167932_Z
Skutočné plnenie =26.729,34 € s DPH
-----------

zo dňa 14.04.2016

PLANTAGO spol. s r.o.
Rámcová kúpna zmluva
Skutočné plnenie =13.504,33 € s DPH

zo dňa 28.06.2016

VO:
RASLEGAL s.r.o.
Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluvné plnenie =19.800,- € s DPH
----------Spolok ochrancov vody Octopus
kúpalisku Kuchajda
Celková suma: 23.976,- € s DPH

zo dňa 03.03.2017

Zmluva o poskytnutí vodnej záchrannej služby na prírodnom
zo dňa 05.06.2017
-----------

Svrček Vladimír
náradie
Celková suma: 8.016,82 € s DPH

obj. zo dňa 23.06.2017
-----------

Elektro - Haramia, s.r.o.
oprava poškodenej trafo stanice
Celková suma: 10.800,- € s DPH
-----------

obj. zo dňa 21.06.2017

ONYX WOOD S.R.O.
zo dňa: 16.02.2017

Zmluva o dielo (REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA GAŠTANICA)
Celková suma: 28 896,00 € s DPH
-----------

LIGHTECH S.R.O.
zo dňa : 18.04.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (GAŠTANICA OSVETLENIE SUBDODÁVKA)
Celková suma: 52.261,11 € s DPH
-----------

INTERSYSTEM EU S.R.O.
zo dňa: 15.02.2017

Zmluva o dielo (GAŠTANICA SUBDODÁVKA)
Celková suma: 12.277,00 € s DPH
-----------

PITTEL+BRAUSEWETTER S.R.O.
PRIESTRANSTVA GAŠANICA)

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO
zo dňa: 05.04.2017
Celková suma: 27.710,54 € s DPH

EKO - podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5.000,- €
bez DPH za II. štvrťrok 2017
v súlade s ustanovením § 111 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

EKS:

p. č.

01.

Predmet zákazky
Odborné orezy stromov,
výruby stromov v sťažených
podmienkach na pozemkoch v
správe verejného
obstarávateľa. (Rámcová
dohoda č. Z201712556_Z)

Hodnota zákazky
(bez DPH)
35.000,- €

Úspešný uchádzač
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA
Slávičie údolie 1569/10, 81102 Bratislava,
Slovenská republika
IČO: 32076711

