
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 01.01.2011 do 30.06.2011 nasledovne : 
 
1. prieskum 
Predmet zákazky :  
Zabezpečenie služieb externého manažmentu   v rámci  projektu: „Regenerácia satelitov 

centrálnej mestskej  zóny mesta “   
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Stengl Consulting s.r.o., Sumbalova 1/A,  841 04 Bratislava, 
jana.ciganekova@stengl.sk  
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  18 600 €                                                
Dátum vykonania prieskumu trhu :  28.2.2011 
 
2. prieskum 
Predmet zákazky :  
Vytvorenie dizajn manuálu mesta Michalovce  v rámci  projektu: „Michalovce – 

vstupná brána turizmu Zemplína“   
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
Šomšák a partneri,s.r.o. Bernolákova 19 , 040 11 Košice, somsak@somsak.sk  
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH : 2 196 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  8.3.2011 
 
3. prieskum 
Predmet zákazky :  
Vytvorenie štúdie osadenia informačných a smerových tabúľ v oblasti turisticky 

atraktívnych miest“   v rámci  projektu: „Michalovce – vstupná brána 
turizmu Zemplína   

Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Regionálna rozvojová agentúra Šírava, 072 01 Pozdišovce 309, jurkova@infozemplin.sk  
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH : 2 300 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  4.4.2011 
 
4. prieskum 
Predmet zákazky: Dodanie ortofotomapy územia mesta Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Geodis Slovakia s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, geodisgeo@geodis.sk  
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :10 971 €                                        
Dátum vykonania prieskumu trhu:  5.4.2011 
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5. prieskum 
Predmet zákazky: Poskytnutie stravovacích služieb a prenájmu pre realizáciu 

workshopov a záverečnej konferencie v rámci  projektu: „Michalovce 
– vstupná brána turizmu Zemplína“   

Názov a sídlo úspešného uchádzača: Služby mesta Michalovce, s.r.o., Partizánska 23, 
071 01 Michalovce, email: caklosova@smmi.sk
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  4 500,00 €                                                
Dátum vykonania prieskumu trhu:  18.4.2011 
  
6. prieskum 
Predmet zákazky:    
uskutočnenie stavebných prác – stavby s názvom: „Michalovce -  Baňa – miesto pre 
oddych“ . 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Roman Geret – Biatec, Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov  email: 
projekcia@lapp.sk; 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  8913,46  €                                                
Dátum vykonania prieskumu trhu:  21.06.2011 
 
7. prieskum 
Predmet zákazky:  
uskutočnenie stavebných prác – stavby s názvom: „Výstavba detského ihriska ul. Nad 
Laborcom Michalovce“.     
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Roman Geret – Biatec, Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov  email: 

projekcia@lapp.sk; 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   9 999,60 €                                                
Dátum vykonania prieskumu trhu:  21.06.2011 
 
8. prieskum 
Predmet zákazky:  
Nákup CD ROMov pre výchovu a vzdelávanie v MŠ v počte 3 kusy 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
SILCOM, Jánošíkova 1. Žilina 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  1 499,25 €                                                 
Dátum vykonania prieskumu trhu:  08.02.2011 
 
9. prieskum 
Predmet zákazky:  
Nákup podlahovej krytiny MŠ Okružná 19, Michalovce  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
INTERIER INVEST s.r.o. Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  1 098, 61 €                                                 
Dátum vykonania prieskumu trhu:  04.03.2011 
 
10. prieskum 
Predmet zákazky:  
Nákup DLP projektor BenQ MS 510, tabuľa keramická biela + stojan pre 7 MŠ mesta 
Michalovce bez právnej subjektivity  
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Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
HARD Plus. s.r.o. Sama Chalúpku,  Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   3 598,70 €                                                
Dátum vykonania prieskumu trhu:  25.05.2011 
 
11. prieskum 
Predmet zákazky:  
Nákup priemyselnej chladiarenskej techniky pre ŠJ pri MŠ  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
EUROGASTRO, Bardejovská 84, Prešov 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  1 778 €                                                 
Dátum vykonania prieskumu trhu:  03.06.2011 
 
12. prieskum 
Predmet zákazky:  
Nákup veľkokuchynských zariadení pre ŠJ pri MŠ mesta Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
EUROGASTRO, Bardejovská 84, Prešov 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  2 961, 33 €                                                 
Dátum vykonania prieskumu trhu:  27.05.2011 
 
13. prieskum 
Predmet zákazky:  
Nákup podlahovej krytiny  pre  XIII. MŠ Okružná 19 a  IX. MŠ Komenského 2, 
Michalovce  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
INTERIER INVEST s.r.o. Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH : 1 897, 98 €                                                 
Dátum vykonania prieskumu trhu:  08.06.2011 
 
14. prieskum 
Predmet zákazky:  
Nákup sanitačnej techniky pre XIII. MŠ Okružná 19 a  IV. MŠ Školská 5, Michalovce  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
PEI- TERM, Severná 8, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH : 2 092, 28 €    
Dátum vykonania prieskumu trhu:  08.06.2011 
 
15. prieskum 
Predmet zákazky:  
Nákup kancelárskeho materiálu, rozraďovače, fólie  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
LAMITEC Košice, Južná trieda 74, Košice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   1 582, 20 €                                                
Dátum vykonania prieskumu trhu:  04.02.2011 
 
16. prieskum 
Predmet zákazky:  
Energetické certifikáty budov  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   



Delphia Tatry, s.r.o., Huncovská 26, Kežmarok 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   5 640, 00 €                                                
Dátum vykonania prieskumu trhu:  08.03.2011 
 
17. prieskum 
Predmet zákazky:  
Oprava strechy Mestského kultúrneho strediska  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Ing. Juraj Mojsej – MOCHOSTAV, Pri mlyne 12, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   18 901, 78 €                                                
Dátum vykonania prieskumu trhu:  30.03.2011 
 
18. prieskum 
Predmet zákazky:  
Oprava strechy Cirkevnej materskej školy  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Ing. Juraj Mojsej – MOCHOSTAV, Pri mlyne 12, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   15 506, 62 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  30.03.2011 
 
 
19. prieskum 
Predmet zákazky:  
Pasportizácia hrobových miest na cintoríne 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Ing. Ján Vlček TOPSET, Hollého 2356/258, Stupava 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   14 950, 90 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  31.03.2011 
 
20. prieskum 
Predmet zákazky:  
Teplovod prof. Hlavača – projektová dokumentácia 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Plynmont projekt, s.r.o., Štefánikova 76, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   2 100, 00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  14.03.2011 
 
21. prieskum 
Predmet zákazky:  
Teplovod Sídlisko Východ blok B4-B5 – projektová dokumentácia 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Alnico s.r.o., Námestie slobody 13, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   3  100, 00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  14.03.2011 
 
22. prieskum 
Predmet zákazky:  
Teplovod Sídlisko Východ blok B7 – B6 – projektová dokumentácia 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Ing. Michal Stadničár, Jasenovská 1911/180, Humenné 



Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   1 500, 00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  14.03.2011 
 
23. prieskum 
Predmet zákazky:  
Rekonštrukcia výmenníkových staníc ohrevu TÚV v bytových domoch A-K na Ulici 
profesora Hlaváča a Kuzmányho Michalovce  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
MeRa service, s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   122 042, 02 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  21.03.2011 
 
24. prieskum 
Predmet zákazky:  
Výmena čerpacej techniky ELI a MaR Ul. prof. Hlavača, PK4, SNP1  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
MeRa service, s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice  
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   29 949, 10 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  21.03.2011 
 
25. prieskum 
Predmet zákazky:  
Teplovod SNP, Kotolňa – šachta Š1  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
FULL THERM, Lipová 24, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   63 279, 00 €                                              
Dátum vykonania prieskumu trhu:  23.03.2011 
 
26. prieskum 
Predmet zákazky:  
Teplovod VUB banka Ul. A. Markuša  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Slovakstav, spol. s r.o., Stavbárov 3977, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   79 801, 97 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  24.03.2011 
 
27. prieskum 
Predmet zákazky:  
Materská škola Fraňa Kráľa 78 – stavebné úpravy 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Eurocement, s.r.o., J.B.Ivana 24, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   104 999, 37 €                                              
Dátum vykonania prieskumu trhu:  25.03.2011 
 
28. prieskum 
Predmet zákazky:  
XVIII. MŠ na Ulici Leningradská 1 – stavebné úpravy 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Eurocement, s.r.o., J.B.Ivana 24, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   14 998, 75 €                                               



Dátum vykonania prieskumu trhu:  29.06.2011 
 
29. prieskum 
Predmet zákazky:  
Poplachový systém narušenia pre KDSD, Ul. A. Markuša 2, Michalovce  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   1 303, 70 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  08.03.2011 
 
30. prieskum 
Predmet zákazky:  
Automatické pračky pre ZOS  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Elektroservis – Liška Michal, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   1 010, 00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  15.02.2011 
 
31. prieskum 
Predmet zákazky:  
Dodanie tovaru – polypropylénové vrecia na separovaný zber skla s potlačou    
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 :   2 808, 00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  07.07.2011 
 
32. prieskum 
Predmet zákazky:  
Dodanie tovaru – plastové vrecia na separovaný zber tetrapakov a kovu, plastov 
a papiera bez potlače    
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
JRK Waste Management s.r.o.,Armádna 779/8, 911 01 Trenčín 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :   7 992,00 €                                                
Dátum vykonania prieskumu trhu:  29.06.2011 
 
33. prieskum 
Predmet zákazky:  
Deratizácia verejných priestranstiev  na území mesta Michalovce    
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Ing. Vladimír Štefanič, Štefánikova 28, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH : 3 204,00 €                                                 
Dátum vykonania prieskumu trhu:  19.04.2011 
 
34. prieskum 
Predmet zákazky:  
Energetický certifikát pre objekt Základnej školy na ul. Okružnej 17 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
FAMINGS, Obrancov mieru 23, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH : 2 000, 00 €                                             
Dátum vykonania prieskumu trhu:  01.03.2011 



35. prieskum 
Predmet zákazky:  
Projektová dokumentácia – Žabany – transformačná stanica 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
ALNICO, s.r.o., Námestie slobody 13, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH : 8 348, 40 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  07.03.2011 
 
36. prieskum 
Predmet zákazky:  
Projektová dokumentácia – Michalovce – Mestský cintorín – Biela hora    
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
ALNICO, s.r.o., Námestie slobody 13,  071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH : 1 698,00 €                                                 
Dátum vykonania prieskumu trhu:  07.03.2011 
 
 
Vypracoval :   Ing. Darina Čornejová, referent pre verejné obstarávanie 
Dátum         :  10.07.2011   


