
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 01.07.2012 do 30.09.2012 nasledovne : 
 
1. prieskum 
Predmet zákazky :  
Stavebné práce – „ Michalovce – Presmerovanie rozvodov kamerového systému “ 
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 : 23 931, 14 €                                         
Dátum vykonania prieskumu trhu:  07.09.2012 
 
2. prieskum 
Predmet zákazky :  
VII. Základná škola – Stavebné úpravy 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
CLEAN – ED, s.r.o., Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH : 23 958, 06 €                                        
Dátum vykonania prieskumu trhu:  08.08.2012 
 
3. prieskum 
Predmet zákazky:  
Teplovod - Zakarpatská 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Slovakstav, s.r.o., Michalovce  
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  18 500,00 €                                      
Dátum vykonania prieskumu trhu:  03.09.2012 
 
4. prieskum 
Predmet zákazky:  
Výmena čerpadiel PK1, K1, HUH3, SNP2, VUB 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
MeRa service, s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH : 23 993, 48 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  23.08.2012 
 
 
 
  



5. prieskum 
Predmet zákazky:  
Dodávka ručného nízkozdvižného paletového vozíka s nosnosťou 3000 kg.    
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
EMPORO, s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  330, 00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  03.09.2012 
 
6. prieskum 
Predmet zákazky:  
Plastové kontajnery na separovaný zber – 1100 l ( sklo, plasty ) 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Elkoplast Slovakia, s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  8 256, 00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  10.09.2012 
 
7. prieskum 
Predmet zákazky:  
Polyethylénové kontajnery na separovaný zber skla – 1, 5 m3  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Elkoplast Slovakia, s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  2 310,00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  14.09.2012 
 
8. prieskum 
Predmet zákazky:  
Veľkokapacitný vaňový kontajner  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Rochmex, s.r.o., Rožňavská Baňa 179, 048 01 Rožňava 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  5 328,00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  06.09.2012 
 
9. prieskum 
Predmet zákazky:  
Paplóny a vankúše pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Masarykova 21, Michalovce  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
K – Štúdio, s.r.o., Námestie osloboditeľov 74, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  paplón   16,50 €/ ks                                         
                                                                                                      vankúš  21,90 €/ ks 
Dátum vykonania prieskumu trhu:  09.09.2012 
 
10. prieskum 
Predmet zákazky:  
Výmena plynového kotla v Zariadení opatrovateľskej služby, Michalovce  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Thermax, s.r.o., Partizánska 65, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  2 470,00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  09.09.2012 
                                                                                                                                                                                
11. prieskum 



Predmet zákazky:  
Elektronické tabule časomiery – 2ks – Zimný štadión  
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 : 11 976,00 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  04.07.2012 
 
12. prieskum 
Predmet zákazky:  
Oprava priestorov toaliet na I. a II. Poschodí – objekt : Starý súd 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Inštalacentrum, s.r.o., Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce  
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  11 918, 24 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  04.07.2012 
 
13. prieskum 
Predmet zákazky:  
Oprava strechy objektu Zlatý býk po veternej kalamite.  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Baczmaga Slavomír, Iňačovce 40, Čečehov 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  4 405, 80 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  12.07.2012 
 
 
Vypracoval :   Ing. Darina Čornejová, referent pre verejné obstarávanie 
Dátum         :  11.10.2012  


