
  INŠTITÚT PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV  

  SO  ZDRAVOTNÝM  POSTIHNUTÍM 

                                        MOKROHÁJSKA 1, 842 40  BRATISLAVA 4 
     ___________________________________________________________ 

 

Zverejnenie v profile  

obstarávateľa,  

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa    Naše číslo   Vybavuje/linka  Bratislava 

                                                                       I-R/ I- Q/2015                            Ing. Hološka                          22.05.2015 

                                                                                                                E-mail: peter.holoska@iprba.sk 

           

Vec  :  Súhrnná správa o zákazkách nad 1000,00 € bez DPH za obdobie : 

             od : 1.1.2015 do : 31.03.2015 
             

                 V zmysle §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme na profile obstarávateľa súhrnnú správu 

o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,00 €  bez DPH s nasledovnými údajmi o zákazke : 

a) hodnotu zákazky ( bez DPH), b) predmet zákazky, c) identifikácia úspešného 

uchádzača. 

 

Za obdobie od 1.1.2015 do 31.03.2015 to boli v pôsobnosti verejného obstarávateľa „Inštitútu 

Pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím“, Mokrohájska 1, Bratislava 

nasledovné  zákazky : 

1.   a) Hodnota zákazky :   1 221,49 €   

      b) Predmet zákazky :   záloha na elektrinu 01/2015   

c)  Identifikácia úspešného uchádzača: Magna Energia  a. s. , Piešťany                                                                    

2.   a)    Hodnota zákazky  : 6 828,00 €   

b) Predmet zákazky    : záloha plyn za 01/2015   . 

c) Identifikácia úspešného uchádzača : SPP, a. s., Bratislava 

3.  a)   Hodnota zákazky :   2 649,35 €  

b) Predmet zákazky :   vyúčtovanie za plyn za 12/2014 

c) Identifikácia úspešného uchádzača: SPP, a. s , Bratislava 

4.  a)   Hodnota zákazky :   21 254,55 €  

b) Predmet zákazky :   „Prestavba ubytovacieho zariadenia pre vozíčkarov“, IA 23688 

c)   Identifikácia úspešného uchádzača : Amari spol. s.r.o., Moyzesová 2, Stupava            

5.  a)   Hodnota zákazky :   6 828,00 €   

     b)   Predmet zákazky :   Preddavok  plyn za 02/2015 

c) Identifikácia úspešného uchádzača : SPP, a. s. , Bratislava 

6.  a)   Hodnota zákazky :   1 108,78 €   

b) Predmet zákazky  :  Preddavky na elektrinu za 02/2015  

c) Identifikácia úspešného uchádzača : Magna Energia a.s., Piešťany  

7.  a)   Hodnota zákazky :  2 319,91 €  

 b)  „Predmet zákazky:  vyučovanie plynu za 01/2015 

 c)  Identifikácia úspešného uchádzača : SPP, a. s. ,Bratislava 

8.   a)  Hodnota zákazky  :  1 041,46 €  

 b)  Predmet zákazky  :  vyúčtovanie elektriny za 01/215  

 c)   Identifikácia úspešného uchádzača:  Magna energia, a. s., Piešťany 

9.   a)   Hodnota zákazky  :  1 247,38 € 
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 b)   Predmet zákazky  :  vodné, stočné zrážky 

 c)   Identifikácia úspešného uchádzača: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

10. a)   Hodnota zákazky  :   7 145,57 € 

b) Predmet zákazky  :  Prestavba ubytovacieho zariadenia pre vozíčkarov, IA 23688 

c) Identifikácia úspeš. uchádzača : Amari spol. s r.o., Moyzesová 2, Stupava 

11. a)   Hodnota zákazky  :   6 425,00 € 

      b)  Predmet zákazky   :   Preddavok na plyn za 03/2015 

d) Identifikácia úspešného uchádzača : SPP, a. s. Bratislava  

12  a)   Hodnota zákazky   :  31 844,15 € 

      b)  Predmet zákazky    :  Doplňujúce stav. práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy  

                                             „Prestavba ubytovacieho zariadenia pre vozíčkarov“-IA 23688  

     c) Identifikácia úspešného uchádzača: Amari spol. s r.o., Moyzesová 2, Stupava  

13. a)  Hodnota zákazky   :   1 08941 € 

      b)  Predmet zákazky   :   vodné, stočné zrážky 

d) Identifikácia úspešného uchádzača : BVS a. s. Bratislava 

14. a)  Hodnota zákazky  :   1108,78 € 

      b)  Predmet zákazky   :  záloha elektriny za 03/2015 

      c)  Identifikácia úspešného  uchádzača : Magna Energia a. s. , Piešťany  

15. a)  Hodnota zákazky   :  1 601,15 € 

      b)  Predmet zákazky   :  Vyúčtovanie plynu za 02/2015  

      c)  Identifikácia úspešného uchádzača : SPP, a.s. Bratislava 

16  a)  Hodnota zákazky   :  8 530,87 € 

c) Predmet zákazky   : „Prestavba ubytovacieho zariadenia pre vozíčkarov“ IA 23688 

d) Identifikácia úspešného uchádzača : Amari spol. s r.o., Moyzesová 2, Stupava 

17  a)   Hodnota zákazky  :  9 435,96 € 

      b)   Predmet zákazky  : „ Prestavba ubytovacieho zariadenia pre vozíčkarov“ IA 23688  

      c)   Identifikácia úspešného uchádzača : Amari spol. s.r.o., Moyzesová 2, Stuava 

 

Spracoval : Ing. Peter Hološka 

 

                           

       PhDr. Dušan  P i r š e l 

          riaditeľ    
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