Hudobné centrum

ZVEREJNENIE ZÁKAZIEK HUDOBNÉHO CENTRA
v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstrarávaní v znení neskorších predpisov

Por
.č.

Dátum
zverejnenia

Predmet zákazky

08.07.2013

maliarske práce vrátane vysprávok a opravy
omietky fasády (podobránie objektu - sídla
organizácie, 150 m²)

2.

18.07.2013

Poskytovanie právnych služieb - právneho
poradenstva a právnej pomoci, ako sú najmä
zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi
verejnej moci a i. práv. subj., poskytovanie
právnych rád, spisovanie listín o právnych
úkonoch, spracúvanie právnych rozborov,
vymáhanie pohľadávok štátu, registrácia
ochranných známok a pod. (CP v premer. mesač.
sadzbe) špecifikácia dodávky podľa výzvy

3.

01.08.2013

hotelové ubytovacie služby

4.

06.08.2013

5.

6.

1.

CPV/
skupina tovarov/
kateg. služieb

predpokladaná
hodnota zákazky
(v €)

termín dodania
zákazky

termín dodania
cenovej ponuky
k zákazke

predpokladaný
termín zadania
zákazky

Dátum realizácie
zadania

30.08.2013

23.07.2013

23.07.2013

24.07.2013

45.41 a 45.44

6 000,00

7910-7912 / 21.

20 000,00

v obd. najskôr od
1.8.2013 do
30.7.2015, resp. do
vyčerpania limitu pre
tieto zákazky

31.07.2013

najskôr od 1.8.2013

28.08.2013

5110000-4

do 20 000,00

od 1.11.2013 do
31.12.2013

30.08.2013

najskôr od 9.9.2013

12.9.2013,26.9.201
3 a 2.10.2013

Poskytovanie poradenských služieb ekonomického a daňového poradenstva pre
špecifiká príspevkových organizácií (dodávky
podľa objednávok, CP v premer. hodinovej sadzbe)
podľa výzvy

7921-7922 / 9.

20 000,00

v období najskôr od
1.10.2013 do
30.9.2015, resp. do
vyčerpania limitu pre
tieto zákazky

12.09.2013

najskôr od 1.10.2013

01.10.2013

20.09.2013

Oprava kanálového zvodu a výmena kanálového
potrubia vo dvore objektu Michalská 10, Bratislava
(Rozobratie a očistenie dlažby, výkopové a búracie
práce, výmena poškodeného potrubia, osadenie
lapača nečistôt, dopojenie strešného zvodu,
zasypanie výkopu, zhutnenie zabetónovanie,
položenie dlažby a špárovanie, nákup a dovoz
materiálu, odvoz stavebného odpadu a upratanie)

45.11 a 45.34

2 500,00

15.11.2013

01.10.2013

04.10.2013

04.10.2013

23.09.2013

Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností
pre potreby festivalu Melos-Étos

70 22 0000-9

do 10 000,00

najskôr od 1.10.2013

19.08.2013

01.09.2013

30.09.2013

7.

24.09.2013

Premietanie filmového spotu počas festivalu
Melos-Étos

92130000 - 1

3 000,00

najskôr od 15.10.2013

19.08.2013

25.10.2013

16.10.2013

8.

24.09.2013

Propagačné služby - výlep plagátov A1

79342200 - 5

3 000,00

najskôr od 15.10.2013

14.08.2013

16.10.2013

30.09.2013

v obd. od 1.1.2014
denne na obdobie
min. 24 mesiacov,
resp. do vyčerpania
fin. limitu pre tieto
zákazky

21.10.2013

najskôr od 12.11.2013

12.11.2013

Komplexná starostlivosť o nízkotlakovú plynovú
kotolňu a bežná údržba v objekte Michalská 10
Bratislava (odborné prehliadky NTL kotolne,
tlakových a plynových zariadení, kontroly, revízie,
servis a merania podľa špecifikácie,platnej
legislatívy a noriem, ako aj obsluha NTL kotolne vo
vykur. období, pohotovostná služba na odstránenie
závad pri prevádzke, a bežná údržba v objekte
sídla organizácie podľa výzvy)

9.

01.10.2013

10.

07.10.2013

Odstránenie havarijného stavu v objekte Michalská
10, Bratislava: vyčistenie 6 ks kanálových šácht, 2
ks kanálovách guličiek a prečistenie kanálového
potrubia medzi šachtami cca 35 m, odvoz odpadu

11.

14.10.2013

Propagačné služby - výlep plagátov A0 -City Light

Prenájom reprezentačných priestorov vrátane
súvisiacich služieb a dodávky jedál a nápojov v
rozsahu prvkov A. až G.výzvy

50711,50512,50513,
50531,50720,50721,
50800,71632,71700,
90731,90915

do 20 000,00

90470000-2

2 200,00

31.10.2013

09.10.2013

09.10.2013

09.10.2013

79342200 - 5

2 000,00

najskor od 25.10.2013

17.10.2013

28.10.2013

22.10.2013

55130000-0, 55320000-9,
55321000-6, 5540000-4,
55521200-0, 70130000-1,
15894300-4,
15894200-3,
158120000-3,
15894000-1,
15981000-8, 15861000-1,
15321000-4 ,15982000-5

do 20 000,00

A.: 8.-10.11.2013;
B a C: 9.11.2013
D. a E:
10.11.2013
F.:
8.11.2013
G.:
14.11.2013

06.11.2013

06.11.2013

06.11.2013

12.

24.10.20113

13.

28.10.2013

Preprava súboru -zahraničná autobusová doprava

60100000-9

1 500,00

9.-15.11.2013

31.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

14.

28.10.2013

Prenájom hudobných nástrojov - bicích

37316000-6

3 000,00

4.-15.11.2013

31.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

15.

28.10.2013

Prenájom kamerovej techniky a zabezpečenie
súvisiacich služieb

92112000-9, 92312213-7

do 10 000,00

8.-15.11.2013

04.11.2013

05.11.2013

07.11.2013

16

13.12.2013

Nákup informačnej techniky

do 5 000,00

20.12.2013

18.12.2013

18.12.2013

20.12.2013

Poznámky:
Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia než 1000 € /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 rok
Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania.
PROFIL je od 1.7.2013 do obdobia zavedenia elektronického úložiska ÚVO je vytvorený na web stránke HC

