
 

 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU PRE DETI A ŽIAKOV  
SO SLUCHOVOVÝM POSTIHNUTÍM INTERNÁTNA 
Drotárska cesta 48, 811 04  Bratislava 

                                      
 
Zverejnenie na stránke  obstarávateľa 
IPR        
 
 
Vaše číslo/zo dňa                                Naše číslo                   Vybavuje                          Bratislava       

             4–6/14/Št                   Mgr. Štefanovičová          08.07. 2014 
   
Vec : Súhrnná správa o zákazkách z nízkou hodnotou nad 1000,00 EUR bez DPH za     
          obdobie od 01.04.2014 do 30.06.2014 
 
 
 V zmysle § 102 ods.4, novely zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení neskorších predpisov a zákonov zverejňujeme na našej webovej stránke 
súhrnnú správu o zákazkách z nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 EUR bez DPH 
a s nasledovnými údajmi o zákazke :  

a) hodnota zákazky 
b) predmet zákazky 
c) identifikácia vybratého uchádzača. 

 
Za obdobie od 01.04.2014 do 30.06.2014 to boli v pôsobnosti našej organizácie nasledovné 
zákazky s nízkou hodnotou , faktúry za energie a faktúry na zákazkách obstarávaných vyššími 
formami verejného obstarávania : 
13. a) Hodnota zákazky :  2 183,17 EUR 
 b) Predmet zákazky : Daň z nehnuteľnosti za rok 2014 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : Hlav.mesto SR. Bratislava 
14. a) Hodnota zákazky :  5 914,00 EUR 
 b) Predmet zákazky : vyúčtovanie plynu za  3/2014 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : SPP, a.s. Bratislava 
15. a) Hodnota zákazky :  1 641,79 EUR 
 b) Predmet zákazky : Stoly a stoličky do ŠJ 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : Manutan SK a.s. Bratislava 
16. a) Hodnota zákazky :  1 081,60 EUR 
 b) Predmet zákazky : vyúčtovanie vody za 3-4/2014 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : BVS,a.s. . Bratislava 
17. a) Hodnota zákazky :  1363,69 EUR 
 b) Predmet zákazky : záloha za elektr.4/14 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : ZSE, a.s. Bratislava 
18.. a) Hodnota zákazky :  2 974,07 EUR 
 b) Predmet zákazky : vyúčtovanie plynu za 4/2014 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : SPP, a.s., Bratislava 
19. a) Hodnota zákazky :  1049,21 EUR 
 b) Predmet zákazky : Krovinorez  s doplnkami  + servis pôvodného 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : Gazda.s.r.o.. Bratislava 
20. a) Hodnota zákazky : 1 127,71 EUR 
 b) Predmet zákazky : potraviny 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : ATC-JR a.s. Púchov 
 
 



 
 
 
21. a) Hodnota zákazky :  1 967,05EUR 
 b) Predmet zákazky : Vyúčtovanie plynu za 5/2014 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : SPP a.s. Bratislava 
22. a) Hodnota zákazky :  1 526,20  EUR 
 b) Predmet zákazky : záloha za elektriku 6/2014 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : ZSE, a.s. Bratislava 
23. a) Hodnota zákazky :  1 048,79 EUR 
 b) Predmet zákazky : Vyúčtovanie vody za 4-5/2014 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : BVS, a.s.. Bratislava 
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