
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 01.04.2013 do 30.06.2013 nasledovne : 
 
1. prieskum 
Predmet zákazky :  
Multifunkčné zariadenie OKI MC342dn 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
DECENT, SC s.r.o., T.J.Moussona 3635, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena bez DPH :  349,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  23.04.2013 
 
2. prieskum 
Predmet zákazky :  
Projektová dokumentácia „ Michalovce – Stavebné úpravy ŠJ VIII. ZŠ  “  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
RAHAR, s.r.o., Grófa Antala  Sztárayho 5/6259, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena bez DPH :  3 750, 00 €                                        
Dátum vykonania prieskumu trhu:  22.05.2013 
 
3. prieskum 
Predmet zákazky:  
Oprava strechy objektu Zlatý býk – Nám. Osloboditeľov 10. 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Slavomír Baczmaga, Iňačovce 40 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  1 870,00 €                                      
Dátum vykonania prieskumu trhu:  11.06.2013 
 
4. prieskum 
Predmet zákazky:  
Oprava strechy objektu Cirkevnej materskej školy – Ul. Švermu 4 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
TaZS, Partizánska 55, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  12 000,00 €                                      
Dátum vykonania prieskumu trhu:  26.06.2013 
 
5. prieskum 
Predmet zákazky:  
Oprava hydroizolácie plochej strechy Reštaurácie Zlatý Bažant 



Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Ing. Juraj Mojsej – MOCHOSTAV, Pri mlyne 12, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  9 951,68 €                                      
Dátum vykonania prieskumu trhu:  27.06.2013 
 
6. prieskum 
Predmet zákazky:  
Oprava kanalizácia v objekte Zlatý býk, Nám. Osloboditeľov 10 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
NIKA PRESS, s.r.o., Ivana Krasku 21, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  3 096,00 €                                      
Dátum vykonania prieskumu trhu:  27.06.2013 
 
7. prieskum 
Predmet zákazky:  
Oprava okien výmenou v objekte ZUŠ, Ul. Štefánikova 20, Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
CLEAN-ED, s.r.o., Močarianska 1, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  11 999, 28 €                                      
Dátum vykonania prieskumu trhu:  27.06.2013 
 
8. prieskum 
Predmet zákazky:  
Oprava okien výmenou v objekte MŠ Fraňa Kráľa, Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
CLEAN-ED, s.r.o., Močarianska 1, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :   8 000,00 €                                      
Dátum vykonania prieskumu trhu:  28.06.2013 
 
 
9. prieskum 
Predmet zákazky:  
Vnútroareálové osvetlenie Hollého 9, Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
TaZS, Partizánska, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  20 159,68 €                                      
Dátum vykonania prieskumu trhu:  24.06.2013 
 
10. prieskum 
Predmet zákazky:  
Kamerový systém, Hollého 9, Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Porvaz, s.r.o., Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :   4 720,00 €                                      
Dátum vykonania prieskumu trhu:  21.06.2013 
 
11. prieskum 
Predmet zákazky:  
Úprava kúpelní, Hollého 9, Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   



MADMA, s.r.o., Kapušianska 90, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  12 789, 76 €                                      
Dátum vykonania prieskumu trhu:  27.06.2013 
 
 
Vypracoval :   Ing. Darina Čornejová, referent pre verejné obstarávanie 
Dátum         :  12.07.2013 


