
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 01.01.2012 do 31.03.2012 nasledovne : 

 
 
 
1. prieskum 
Predmet zákazky : 
Vytvorenie informačného panela s maketou historickej rotundy 
Názov a sídlo úspešného uchádzača: 
Mgr. Art. Peter Králik, Topolianska 11, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky : cena s DPH : 1 900,00 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu : 09.01. 2012 

 
2. prieskum 
Predmet zákazky : 
„Stavba : Michalovce Multifunkčné ihrisko Angi mlyn “ 
v rámci projektu Športuj a nefetuj 
Názov a sídlo úspešného uchádzača: 
ADARA Slovakia, s.r.o., A. Felciána 27, Hlohovec 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky: cena s DPH : 10 920, 00 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 24.01.2012 

 
3. prieskum 
Predmet zákazky : 
Nákup fotoobjektívu smc Pentax DA 55 - 300 
Názov a sídlo úspešného uchádzača: 
PMS Delta, s.r.o., RNDr. Peter Spišák, Fándlyho 1, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky: cena s DPH : 303,60 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 30.03 2012 

 
4. prieskum 
Predmet zákazky: 
Detské ihrisko SNP Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača: 
ADARA Slovakia, s.r.o., A. Fenciána 27, Hlohovec 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky: cena s DPH : 10 920,00 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 24.01.2012 

 
5. prieskum 



Predmet zákazky: 
Energetický posudok MMB Obrancov mieru 
Názov a sídlo úspešného uchádzača: 
Ing. Igor Filip – Faming, Obrancov mieru 23, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky : cena s DPH : 5 300,00 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 13.03.2012 

 
6. prieskum 
Predmet zákazky: 
Projektová dokumentácia – Preložka mestského zabezpečovacieho kamerového systému 

Mestskej polície Michalovce 
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 : 1 176,00 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 08.02.2012 

 
7. prieskum 
Predmet zákazky: 
Dodávka plastových vriec na separovaný odpad 
Názov a sídlo úspešného uchádzača: 
PETERPLAST – Mgr. P. Harmaňoš, Gladkova 2373/1, 069 01 Snina 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky : cena s DPH : 11 032, 50 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 12.03.2012 

 
8. 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 : 2 520,00 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 08.03.2012 

 
9. prieskum 
Predmet zákazky: 
Zhadzovanie hniezd havranov poľných v parku na Ul. kpt. Nálepku 
Názov a sídlo úspešného uchádzača: 
Bábolna Bio Slovensko, s.r.o., Exnárova 23, 985 59 Vidiná 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky : cena s DPH : 600,00 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 14.03.2012 

 
10. prieskum 

  Predmet zákazky: Nákup tonerov  do tlačiarní a kopírovacích strojov 
  Názov a sídlo úspešného uchádzača: MICOMP s.r.o., Michalovce 
  Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH: 9480 €                                              
  Dátum vykonania prieskumu trhu :  19.03.2012 
 
11. prieskum 
Predmet zákazky: 
Zhadzovanie hniezd havranov poľných v parku na Ul. kpt. Nálepku 
Názov a sídlo úspešného uchádzača: 
Bábolna Bio Slovensko, s.r.o., Exnárova 23, 985 59 Vidiná 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky : cena s DPH : 600,00 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 23.03.2012 



12. prieskum 
Predmet zákazky: 
Michalovce – Umelecká škola – výmena okien 
Názov a sídlo úspešného uchádzača: 
Eurocement, s.r.o., J.B.Ivana 24, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky : cena s DPH : 7 999, 98 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 15.02.2012 

 
13. prieskum 
Predmet zákazky: 
Stráženie objektu „ Administratívna budova “ nachádzajúca sa na Ul. Okružnej 5915 

v susedstve Súkromnej umeleckej školy 
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 : 3, 90 €/ hod. 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 21.02.2012 

 
14. prieskum 
Predmet zákazky: 
Určenie všeobecnej hodnoty mestských nehnuteľností : stavba č. súp. 1457 – autoservis 

Močarianska 
Názov a sídlo úspešného uchádzača: 
Ivan Lakomý, Gagarinovo námestie 3, Košice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky : cena s DPH : 1 900,00 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 02.03.2012 

 
15. prieskum 
Predmet zákazky: 
Určenie všeobecnej hodnoty mestských nehnuteľností : stavba č. súp. 984 – autoservis 

Okružná 
Názov a sídlo úspešného uchádzača: 
Ivan Lakomý, Gagarinovo námestie 3, Košice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky : cena s DPH : 2 130,00 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 02.03.2012 

 
16. prieskum 
Predmet zákazky: 
Oprava poškodenej prečerpávacej stanice, opätovné napojenie čerpadiel – lokalita Angi 

mlyn 
Názov a sídlo úspešného uchádzača: 
DOMSPRÁV, s.r.o., Štefánikova 44, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky : cena s DPH : 1 380,00 € 
Dátum vykonania prieskumu trhu: 27.03.2012 

 
Vypracoval :  Ing. Darina Čornejová, referent pre verejné obstarávanie 
Dátum : 10.04.2012 


