
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 01.10.2012 do 31.12.2012 nasledovne : 
 
1. prieskum 
Predmet zákazky :  
Zariadenia detského ihriska v Michalovciach 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:     
Biatec – Roman Geret, Budovateľská 63, 080 01 Prešov 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH : 5 670, 00 €                                       
Dátum vykonania prieskumu trhu:  03.10.2012 
 
2. prieskum 
Predmet zákazky :  
PC a monitory pre MsP a MsÚ  Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
MICOMP, spol. s r.o., J. Hollého 8, 071 01 Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  4 642, 57 €                                        
Dátum vykonania prieskumu trhu:  27.11.2012 
 
3. prieskum 
Predmet zákazky:  
Elektrický kuchynský sporák pre kuchyňu KDSD, A. Markuša 2, Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:   
Elektroservis VALTIM, Obrancov mieru 4, 071 01 Michalovce  
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky:  cena s DPH :  3 031,20 €                                      
Dátum vykonania prieskumu trhu:  12.11.2012 
 
4. prieskum 
Predmet zákazky:  
Elektrický krájač na potraviny pre ZOS, Masarykova 21, Michalovce 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Elsatex, Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH : 64,99 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  17.10.2012 
 
 
 
  



5. prieskum 
Predmet zákazky:  
Doplnenie frekvenčných meničov.   
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
MeRa service, s.r.o., Ľubochnianska 16, Ľubotice 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  19 995, 61 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  12.10.2012 
 
6. prieskum 
Predmet zákazky:  
Zateplenie vstupu MMB. 
Názov a sídlo úspešného uchádzača:  
Eurocement, s.r.o., , Michalovce 
Zistená cena v € za uvedený predmet zákazky :  cena s DPH :  13 079, 41 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  12.10.2012 
 
7. prieskum 
Predmet zákazky:  
PC zostava 
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 :  862, 49 €                                               
Dátum vykonania prieskumu trhu:  10.12.2012 
 
 
Vypracoval :   Ing. Darina Čornejová, referent pre verejné obstarávanie 
Dátum         :  15.01.2013  


