Údaje o hospodárskom subjekte vedené v informačných
systémoch Úradu pre verejné obstarávanie
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 05.04.2017
Obchodné meno/Názov:

SITCON spol. s r.o.

Sídlo/Miesto podnikania:

Na Hrebienku 22
Bratislava

IČO:

35941201

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zoznam osôb:

Ing. Peter Sitányi, štatutárny orgán

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 toavru 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

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia

Podmienka účasti
podľa
§26
ods.1
zákona
č.
25/2006
Z. z.

§32 ods.1
zákona č.
343/2015 Z.
z.

Druh dokladu

Vydal/a

Dátum
vydania

Číslo dokladu

§32 ods. 1 e)

výpis z obchodného
registra

Okresný súd
Bratislava I

29.03.2017

-

§32 ods. 1 c)

potvrdenie daňového
úradu

Daňový úrad
Bratislava

01.03.2017

100373618/2017

§32 ods. 1 f)

čestné vyhlásenie

22.02.2017

-

§32 ods. 1 a)

výpis z registra trestov
(Ing. Peter Sitányi)

Register trestov
Generálnej
prokuratúry
Slovenskej
republiky

21.02.2017

AI01HH9QRZAL

§32 ods. 1 a)

výpis z Registra trestov
pre právnickú osobu

Register trestov
Generálnej
prokuratúry
Slovenskej
republiky

21.02.2017

AI01HH9QR399

§32 ods. 1 b)

potvrdenie Sociálnej
poisťovne

Sociálna
poisťovňa,
pobočka
Bratislava

09.02.2017

22158-2/2017-BAM

§32 ods. 1 b)

potvrdenie zdravotnej
poisťovne

DÔVERA
zdravotná
poisťovňa, a.s.,
pobočka Nitra

07.02.2017

PV17014434

§32 ods. 1 d)

potvrdenie súdu
(likvidácia)

Okresný súd
Bratislava I

02.02.2017

30NCOR/11080/2017

§32 ods. 1 d)

potvrdenie súdu
(konkurz)

Okresný súd
Bratislava I

01.02.2017

542/K/2017

§32 ods. 1 d)

potvrdenie súdu
(reštrukturalizácia)

Okresný súd
Bratislava I

01.02.2017

542/K/2017

Zoznam hospodárskych subjektov
Stav:

Zapísaný

Registračné číslo:

2017/3-PO-E4008

Platnosť zápisu od:

08.03.2017

Platnosť zápisu do:

08.03.2020

Register konečných užívateľov výhod
Vedený Úradom pre verejné obstarávanie do 31.1.2017
Stav:

Zapísaný

Platnosť zápisu od:

31.01.2017

Dátum zmeny:

31.01.2017

Koneční užívatelia výhod
Titul, meno,
priezvisko

Adresa

Identiﬁkácia konečného
užívateľa výhod

Verejný
funkcionár

Ing. Peter Sitányi

Na Hrebienku 22,
81102 Bratislava
Slovenská republika

§ 11 ods. 1 pism a) bod 1
§ 11 ods. 1 pism a) bod 2

nie

Register osôb so zákazom
Žiadny záznam v registri

Referencie
Žiadny záznam v registri

