
Súhrnná správa 
 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € 
( § 99 ods. 2 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 01.07.2013 do 30.09.2013 nasledovne : 
 
1. prieskum 
Predmet zákazky :  
Toner čierny, toner cyan, toner magenta, toner yellow pre multifunkčné zariadenie OKI 
MC342dn 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
GNOMA, s.r.o., Partizánska 23, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena bez DPH :  247,20 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  16.07.2013 
 
2. prieskum 
Predmet zákazky :  
Kamerový systém – objekt : Zimný štadión Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
ANTES PLUS, spol. s r.o., Cyrila a Metoda 1, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  6 200,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  01.07.2013 
 
3. prieskum 
Predmet zákazky :  
Vertikálne žalúzie – kancelárie MsÚ budova „B“, Nám. Slobody 1, Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
Ján  Bančanský, Dlhá 274, 094 13 Dlhé Klčovo 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  1 042,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  17.07.2013 
 
4. prieskum 
Predmet zákazky :  
Stavebné úpravy v bývalej MŠ na ulici Močarianskej v Michalovciach. 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
KERSS, s.r.o., Továrenská 2, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  1 180,80 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  03.09.2013 
 
5. prieskum 
Predmet zákazky :  



Odborné skúšky elektr. Zariadení v objekte Zimný štadión na Ul. športovej Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
O.S.V.O. Prešov, s.r.o., Družstevná 40/7173, 080 06 Prešov 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  6 120,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  09.09.2013 
 
6. prieskum 
Predmet zákazky :  
Oprava oplotenia areálu objektu Autoservis, Okružná 2, Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
BHM Security, s.r.o., Špitálska 6, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  1 000,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  20.09.2013 
 
7. prieskum 
Predmet zákazky :  
Finančný audit 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
Gemer Audit, spol. s r.o., Šafárikova 65, 048 01 Rožňava 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  6 000,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  01.07.2013 
 
8. prieskum 
Predmet zákazky :  
Vytvorenie učebnice – Základy práce s počítačom, s informačno-komunikačnými 
technológiami 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
Mgr. Miroslav Mach, Močarianska 94, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  4 875,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  08.08.2013 
 
9. prieskum 
Predmet zákazky :  
Výučba modulu „Pohybové aktivity – PILATES “ 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
Mgr. Ladislav Sabo, J. Kostru 12, 071 01 Michalovce  
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  4 000,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  16.08.2013 
 
10. prieskum 
Predmet zákazky :  
Výučba modulu „ Psychológia životnej cesty “ 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
Mgr. Henrieta  Boruchová Sochová, Ukrajinská 6, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  2 880,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  15.08.2013 
 
11. prieskum 
Predmet zákazky :  
Výučba modulu „Právne minimum“ 



Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
JUDr. Vladimír Baťalík, Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  2 160,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  15.08.2013 
 
12. prieskum 
Predmet zákazky :  
Tovary umeleckých a výtvarných potrieb pre potreby výučby modulu „Tvorivé dielne“ 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
ABC.Creative Art, Niklas Ctirad, Užhorodská 23, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  4 139,87 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  18.08.2013 
 
13. prieskum 
Predmet zákazky :  
Dodanie tovarov – počítačov a výpočtovej techniky pre potreby výučby modulu  
„ Základy práce s počítačom, s informačno-komunikačnými technológiami“  
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 s DPH :  12 564,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  27.08.2013 
 
14. prieskum 
Predmet zákazky :  
Výučba modulu „ Zdravoveda a základy prvej pomoci“ 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
TRIMEDICAL, s.r.o., A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  3 328,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  09.09.2013 
 
 
Vypracoval :   Ing. Darina Čornejová, referent pre verejné obstarávanie 
Dátum         :  10.10.2013 


