ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Ružová dolina 10, P. O. BOX 98, 820 05 Bratislava
__________________________________________________________________________________________________________________ __________________

VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
podľa § 157 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Obchodné meno/Názov:

SITCON spol. s r.o.

Sídlo/Miesto podnikania:

Na Hrebienku 22
811 02 Bratislava

IČO:

35941201

Zoznam osôb:
štatutárny orgán: Ing. Peter Sitányi
Registračné číslo:

2020/02-PO-F2153

Platnosť zápisu od:

04. 02. 2020

Platnosť zápisu do:

04. 02. 2023

Dátum zmeny údajov:

-

Spôsob konania:
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
Predmet podnikania:
- prieskum trhu,
- reklamná a propagačná činnosť
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- administratívne práce,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
/maloobchod/,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
/veľkoobchod/,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva,
- prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami,
- obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností,
- inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- počítačové služby,
- služby súvisiace so spracovaním údajov,
- vydavateľská činnosť,
- výskum a vývoj v špecifickej oblasti spoločenských a humanitných vied, interdisciplinárny
výskum a vývoj,
- organizovanie kurzov, školení a seminárov

Strana 1 z 2

Zoznam dokladov podľa § 32 ods. 2, ktorými hospodársky subjekt preukázal splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
Podmienka
účasti podľa Druh dokladu
§ 32 ods. 1
výpis z Registra trestov
§32 ods. 1 a)
pre právnickú osobu
výpis z registra trestov
pre Ing. Peter Sitányi
§32 ods. 1 d)

potvrdenie súdu
(konkurz)
potvrdenie súdu
(likvidácia)
potvrdenie súdu
(reštrukturalizácia)

potvrdenie
o neevidovaných nedop§32 ods. 1 b) latkoch na poistnom na
sociálne poistenie z IS
SP
potvrdenie o neevidencii
pohľadávok po splatnosti
na poistnom na verejné
zdravotné poistenie z IS
ZP
potvrdenie o neevidencii
pohľadávok po splatnosti
na poistnom na verejné
zdravotné poistenie z IS
ZP
potvrdenie o neevidencii
pohľadávok po splatnosti
na poistnom na verejné
zdravotné poistenie z IS
ZP
potvrdenie z evidencie
§32 ods. 1 c) daňových nedoplatkov
z IS FS SR
Odpis registrovaného
subjektu z registra
§32 ods. 1 e)
právnických osôb a
podnikateľov
§32 ods. 1 f) čestné vyhlásenie

Vydal/a
Register trestov Generálnej
prokuratúry Slovenskej
republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava
Register trestov Generálnej
prokuratúry Slovenskej
republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava
Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10,
812 44 Bratislava
Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10,
812 44 Bratislava
Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10,
812 44 Bratislava

Dátum
vydania

Číslo dokladu

08. 01. 2020 -

10. 01. 2020

AI5LVV2AMSJG
N

03. 12. 2019 4342/K/2019
04. 12. 2019

30NCOR/27182
2/2019

03. 12. 2019 4342/K/2019

Sociálna poisťovňa, a.s.,
4e5259f1-4bb1ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 08. 01. 2020 420a-9d03a 10, 813 63 Bratislava
96ad72f1428c
Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., Panónska
cesta 2, 851 04 Bratislava

08. 01. 2020 260705

Dôvera zdravotná
poisťovňa, a.s.
Einsteinova 25, 851 01
Bratislava

08. 01. 2020

Union zdravotná poisťovňa,
a.s., Karadžičova 10,
814 53 Bratislava

ODVC92AA96C
B1844

07. 01. 2020 -

Finančné riaditeľstvo SR,
Lazovná 10, 974 01 Banská
Bystrica

08. 01. 2020 -

Štatistický úrad Slovenskej
republiky, Miletičova 3,
824 67 Bratislava

08. 01. 2020

-

12. 12. 2019 -

RPO283855/2020
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