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Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR

X. – XII. 2013

1.
Hodnota zákazky: 23 810,40 Eur
Predmet zákazky: 
a) Demontáž pôvodných dvojkrídlových dverí v hlavnom vstupe vo vestibule pavilónu dospelých a ich 

osadenie vrátane doplňujúcich výplní stavebného otvoru na vstupný vchod z prízemia. Demontáž 
pôvodných oceľových dverí na vstupe z prízemia a ich ekologická likvidácia.

b) Dodávka a montáž 2 ks automatických posuvných dverí na hlavnom vstupe vo vestibule pavilónu 
dospelých.

c) Demontáž pôvodných oceľových dverí a plného zasklenia bočných vstupov a zádveria vo vestibule 
pavilónu dospelých a ich ekologická likvidácia. Dodávka a montáž plného zasklenia bočných vstupov vo 
vestibule pavilónu dospelých.

d) Demontáž pôvodných oceľových okien vstupu vo vestibule pavilónu dospelých a ich ekologická likvidácia. 
Dodávka a montáž plastových okien vstupu.

Identifikácia úspešného uchádzača: Slaviaplast, s.r.o., Námestie SNP 191/22, 929 01 Dunajská Streda.

2.
Hodnota zákazky: 19 200 Eur
Predmet zákazky: Je zabezpečenie stravovania – dodávanie obedov formou závodného stravovania pre 
odberateľa dodávateľom v pracovné dni.
Identifikácia úspešného uchádzača: PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o., Exnárová 45, 821 03 Bratislava

3.
Hodnota zákazky: 21 772,80 Eur
Predmet zákazky: Je záväzok poskytovateľa odplatne poskytovať komplexné bezpečnostné služby v rozsahu 
strážnej služby a služby informátora, prostredníctvom fyzickej ochrany v dennej smene, s miestom výkonu 
strážnej služby a informátora na recepcii chráneného objektu nachádzajúceho sa v priestoroch areálu 
spoločnosti: Poliklinika Karlova Ves, sídliacej na adrese: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava.
Identifikácia úspešného uchádzača: SECURITY INSTITUTE, s.r.o., Strojnícka 34, 821 05 Bratislava

V Bratislava, dňa 22.1.2014

..........................................................

        Ing. Galina Lopatová
riaditeľka Polikliniky Karlova Ves




