
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 01.10.2013 do 31.12.2013 nasledovne : 
 
1. prieskum 
Predmet zákazky :  
Dodávka a inštalácia detského ihriska. 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
Playsystem, s.r.o., Pri hati 1, 040 01 Košice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  3 000,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  21.10.2013 
 
2. prieskum 
Predmet zákazky :  
Fínska sauna pre XI. MŠ Komenského 2,  Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
AUNAS, s.r.o., Čerešňová 9, Prešov 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  2 841,84 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  04.12.2013 
 
3. prieskum 
Predmet zákazky :  
PD na teplovody pre kotolňu Prof. Hlaváča pre kotolňu K1. 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
Alnico, s.r.o., Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  9 720,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  13.12.2013 
 
4. prieskum 
Predmet zákazky :  
Rekonštrukcia kotolne SNP2 – úpravňa vody. 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
MeRa service Ľubotice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  4 135,20 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  31.12.2013 
 
5. prieskum 
Predmet zákazky :  
Rekonštrukcia kotolne PK2 Ohrev TUV. 



Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
MeRa service Ľubotice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  19 888,20 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  31.12.2013 
 
6. prieskum 
Predmet zákazky :  
Rekonštrukcia kotolne Juh 1 – obehový systém. 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
MeRa service Ľubotice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  5 682,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  31.12.2013 
 
7. prieskum 
Predmet zákazky :  
Rekonštrukcia kotolne Prof. Hlaváča – zníženie energetickej náročnosti čerpadiel. 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
MeRa service Ľubotice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  10 180,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  31.12.2013 
 
8. prieskum 
Predmet zákazky :  
SW pre stavebné úrady – licencie a podpora na 12 mesiacov. 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
VITA  software s.r.o., Trnavská cesta 80, 821 01 Bratislava 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  2477,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  21.10.2013 
 
9. prieskum 
Predmet zákazky :  
Poisťovacie služby pre mesto Michalovce.  
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 27 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  14 739,28 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  20.12.2013 
 
10. prieskum 
Predmet zákazky :  
Stráženie objektov. 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
BHM Security, s.r.o., Špitálska 18, 071 01 Michalovce  
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  17 000,00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  27.12.2013 
 
Vypracoval :   Ing. Darina Čornejová, referent pre verejné obstarávanie 
Dátum         :  10.01.2014 


