
Dátum Typ dokumentu č. zmluvy/objednávky dodávateľ cena bez DPH (EUR) Predmet objednávky

01.04.2017 Zmluva o dielo 11-10-17 D-KOD s.r.o. limit do 10.000,- EUR deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia prevádzok OLO

20.04.2017 Zmluva o službách 12-10-17 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

v zmysle cenníka pre 

právnické osoby Zmluva o krátkodobej dodávke vody dňa 21.4.2017

27.04.2017 Zmluva o dielo 13-10-17 REDOX - ENEX s.r.o. 84.724,- EUR bez DPH

Dodávka polopodzemných kontajnerov na ZKO a TO - 

Pilotný projekt I. vypracovanie projektovej dokumentácie 

a dodávka kontajnerov

27.04.2017 Zmluva o dielo 14-10-17 REDOX - ENEX s.r.o. 13.500,- EUR bez DPH

Dodávka polopodzemných kontajnerov na ZKO a TO - 

Pilotný projekt I. doprava kontajnerov na miesto stavby a 

inštalácia kontajnerov

28.04.2017

Zmluva o poskytovaní 

verejných služieb 16-10-17 BENESTRA, s.r.o.

v zmysle dohodnutého 

cenníka za jednotlivé služby elektronické komunikačné služby Ethernet VPN, SLA

27.04.2017

Zmluva o poskytovaní služieb 

čistenia zberných nádob 17-10-17 SWM Group a.s.

v zmysle dohodnutého 

cenníka v Prílohe č.1

čistiace a dezinfekčné služby zberných nádob - 110 l, 120 

l, 240 l a 1100 l

07.04.2017 Zmluva o nájme 4-50-17 Vassal EKO, s.r.o. 464,- EUR/mesiac nájom voľnej plochy na uskladnenie odpadu

20.04.2017 Zmluva o dielo 5-50-17 IDEAL - R s.r.o. 82.364,04 EUR bez DPH oprava havarijného stavu plochých striech

25.04.2017 Zmluva o dielo 6-50-17 VERTICAL INDUSTRIAL a.s. 1.482.692,- EUR bez DPH oprava zásobníka odpadu

28.04.2017 Servisná zmluva 7-50-17 AKS group s.r.o.

v zmysle dohodnutého 

cenníka

čistiace a servisné práce na kanalizácii a súvisiacich 

zariadeniach areálu ZSO
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