
Súhrnná správa 
 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € 
( § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní) 

 
 
Verejný obstarávateľ je povinný v zmysle vyššie uvedeného zákona zverejniť raz 
štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách 
s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €, v ktorej pre každú zákazku uvedie 
najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu úspešného uchádzača. Uvedená 
povinnosť pre verejného obstarávateľa je účinná od 1.4.2011.  
 
Mesto Michalovce, ako verejný obstarávateľ zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkou 
hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie  od 01.04.2012 do 30.06.2012 nasledovne : 
 
1. prieskum 
Predmet zákazky :  
Zabezpečenie kamerového systému na ulici kpt. Nálepku, Kostolnom námestí a ul. prof. 
Hlaváča (vrátane pripojenia kamier na MsP na 24 mesiacov) 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
GeCom, s.r.o., Námestie osloboditeľov 22, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH : 10 690,62 €                                         
Dátum vykonania prieskumu trhu:  11.06.2012 
 
2. prieskum 
Predmet zákazky :  
Nákup notebooku 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
www.micomp.sk (eshop) 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH : 1 699,00 €                                        
Dátum vykonania prieskumu trhu:  18.06. 2012 
 
3. prieskum 
Predmet zákazky:  
Dodanie tovaru – dodávka polypropylénových vriec na separovaný zber skla 
                           -  dodávka veľkoobjemových vakov BIG-BAGS 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
JUKOS, spol. s r.o., Ulica 373, 072 53 Bežovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  3 058,80 €                                      
Dátum vykonania prieskumu trhu:  05.06.2012 
 
4. prieskum 
Predmet zákazky:  
Chladnička LIEBHERR úžitkový objem 433 4 – počet kusov 3 
Mraznička LIRBHERR úžitkový objem 226 l – počet kusov 1 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Agrostroj, Bardejovská 84, 080 06 Prešov 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  3 176,16 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  27.04.2012 
  

http://www.micomp.sk/


5. prieskum 
Predmet zákazky:  
Michalovce  IBV – Staré rameno Laborca – Komunikácia vozidlová – vetva C    
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena bez DPH :  19 396, 35 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  21.06.2012 
 
6. prieskum 
Predmet zákazky:  
Klub dôchodcov Zakarpatská - zateplenie 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Eurocement, s.r.o., Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  3 599, 11 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  27.06.2012 
 
7. prieskum 
Predmet zákazky:  
Odstránenie a vyrovnanie starej podlahy, pokládka plávajúcej podlahy a novej dlažby 

v priestoroch KDSD, Ul. A. Markuša 2  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Stredisko služieb škole, Okružná 3657, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  2 500,00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  11.04.2012 
 
8. prieskum 
Predmet zákazky:  
Výroba a osadenie madla na schodisko, maľby a nátery chodieb, schodišťa  a priľahlých 

priestorov v KDSD, A. Markuša 2, Michalovce  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Stredisko služieb škole, Okružná 3657, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  1 500,00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  11.04.2012 
 
9. prieskum 
Predmet zákazky:  
Nákup naparovacej žehličky a vysávača pre ZOS, Masarykova 21, Michalovce  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Elsatex – elektrodom, Námestie osloboditeľov,  Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  169,98 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  04.06.2012 
 
10. prieskum 
Predmet zákazky:  
Nákup posteľného oblečenia a plachiet pre ZOS, Masarykova 21, Michalovce  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
K-štúdio, s.r.o., Námestie osloboditeľov 74, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  956, 50 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  22.06.2012 
 



                                                                                                                                                                              
11. prieskum 
Predmet zákazky:  
Havarijná oprava stropu /kanc. ŽP/ - OÚ Nám. Osloboditeľov 81, oprava malieb 

schodišťa, Námestie slobody 1, Michalovce   
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Stredisko služieb škole, Okružná 3657, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH : 1 593, 50 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  02.04.2012 
 
12. prieskum 
Predmet zákazky:  
Odstránenie škôd a oprava strechy po živelnej udalosti – Partizánska 23, Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Ing. Juraj Mojsej, Mochostav, Pri mlyna 12, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  12 435, 36 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  15.06.2012 
 
13. prieskum 
Predmet zákazky:  
Vymaľovanie a výmena podlahy (pamätná izba), oprava hygienických zariadení – 

Močarianska 119  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
CSM – STAV, s.r.o., Ing. Ján Maďar, Močarianska 94, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  1 500,00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  27.06.2012 
 
 
Vypracoval :   Ing. Darina Čornejová, referent pre verejné obstarávanie 
Dátum         :  17.07.2012  


