Dátum

Typ dokumentu

3.7.2020 Dohoda o ukončení

č. zmluvy/objednávky dodávateľ
k 74-10-20_U ALL SECURITY, s.r.o.

cena bez DPH (EUR)
313.000,- EUR bez DPH

Predmet objednávky
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č.
Z202013628 Zabezpečenie fyzickej a objektovej
bezpečnosti objektov

8.7.2020 Rámcová dohoda - Kúpna zmluva

75-10-20 Zoltán Berner

532.005,- EUR bez DPH

8.7.2020 Licenčná zmluva

76-10-20 SOFTIP, a.s.

v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy

7.7.2020 Rámcová dohoda

77-10-20 AUTO ROTOS s.r.o.

14.800,- EUR bez DPH

Zberné nádoby
Licenčná zmluva č. 30220053 Evidencia zmlúv a
objednávok SOFTIP PROFIT PLUS
Rámcová dohoda č. Z202014393_Z Servis motorových
vozidiel

421.180,80 EUR bez DPH

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202015020_Z
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov

10.7.2020 Zmluva o poskytovaní služieb
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom
10.7.2020 obstarávaní

8.7.2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
15.7.2020 Zmluva o spolupráci
Dodatok k Zmluve o dodaní a prevádzkovaní
21.7.2020 bonifikačného systému zamestnancov

Súkromná bezpečnostná služba SHIELD,
78-10-20 spol. s r.o.
Hlavné mesto Slovenskej republiky
80-10-20 Bratislava
Advokátska kancelária JUDr. Henrich
k 1-10-20 D1 Dušek, s.r.o.
81-10-20 bratislava-inline, o.z.

k 35-10-17 D1 GGFS s.r.o.

Dodávka elektrickej energie
14.999,- bez DPH finančný
rámec

právne služby a právne poradenstvo v oblasti uzatvárania
kolektívnych zmlúv - zvýšenie finančného rámca

1,- EUR

Partner na podujatí bratislava-inline 2020

v zmysle zmluvy

24.7.2020 Rámcová kúpna a servisná zmluva

20-50-20 GODUR, s.r.o.

78.579,35 EUR bez DPH

27.7.2020 Kúpna zmluva

21-50-20 Reichspfarrer spol. s r.o.

14.800,- EUR bez DPH

10.7.2020 Kúpna zmluva

22-50-20 Reichspfarrer spol. s r.o.

7.892,- EUR bez DPH

Dodanie a prevádzkovanie bonifikačného systému predĺženie doby platnosti
gumené dopravníkové pásy a stieračová guma a ich
prípadná oprava
Kúpna zmluva č. Z202016970_Z Dodávka náhradného
elektrického ohrevu a príslušenstva v priemyselnom
vyhotovení
Kúpna zmluva č. Z202015127_Z Dodávka náhradného
elektrického ohrevu a príslušenstva v priemyselnom
vyhotovení

29.7.2020 Zmluva o poskytovaní služieb

79-10-20 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.

27.955,- EUR bez DPH

28.7.2020 Rámcová dohoda

82-10-20 UNIKOV NITRA, s.r.o.

65.000,- EUR bez DPH

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202016972_Z Skupinová
a individuálna výučba anglického jazyka a skupinová
výučba nemeckého jazyka pre zamestnancov
Rámcová dohoda č. Z202016856_Z Mobilné lisovacie
kontajnery hákové

29.7.2020 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

83-10-20 SWAN, a.s.

31.484,06 EUR bez DPH

Komplexné riešenie VoIP telefónnych služieb

29.7.2020 Rámcová dohoda

84-10-20 Up Slovensko, s.r.o.

2.700.086,40 EUR bez DPH

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom
elektronických stravovacích kariet

29.7.2020 Zmluva o zabezpečení služieb

Zmluva o sprostredkovaní spracúvania
29.7.2020 osobných údajov
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o
poskytovaní archivačných služieb a správy
1.7.2020 registratúry vyhradená chránenej dielni
31.7.2020 Kúpna zmluva

k 37-10-17 D1 HM SR BA

v zmysle prílohy č.1 zmluvy

dohoda o podmienkach spracúvania osobných údjaov v
súvislosti so zabezpečením stravovania zamestnancov
prostredníctvom elektronických stravovacích kariet

85-10-20 Up Slovensko, s.r.o.

Document Management Services s.r.o. k 40-10-18_U Chránená dielňa
23-50-20 ecorec Slovensko, s.r.o.

Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia
a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek
komunálnych odpadov , na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov - zmeny v zmysle platného VZN

Služby CRS, služby Automatizovanej správy registratúry
8.200,- EUR bez DPH

Kúpna zmluva na kalorimeter

