
 

 
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       

             7–9/14/Št                    Mgr. Štefanovičová          10.10. 2014 
   
Vec : Súhrnná správa o zákazkách z nízkou hodnotou nad 1000,00 EUR bez DPH za     
          obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014 
 
 
 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 01.07.2014 do 30.09.2014 to boli v pôsobnosti našej organizácie nasledovné 
zákazky s nízkou hodnotou , faktúry za energie a faktúry na zákazkách obstarávaných vyššími 
formami verejného obstarávania : 
24. a) Hodnota zákazky :  1 140,76 EUR 
 b) Predmet zákazky : Vyúčtovanie vody za 5-6/14 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : BVS, a.s. Bratislava 
25. a) Hodnota zákazky :  1396,36 EUR 
 b) Predmet zákazky : vyúčtovanie elektriky   7/2014 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : SPP, a.s. Bratislava 
26. a) Hodnota zákazky :  1 614,43 EUR 
 b) Predmet zákazky : Vyúčtovanie plynu za 6/2014 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : SPP a.s. Bratislava 
27. a) Hodnota zákazky :  1 079,35 EUR 
 b) Predmet zákazky : vyúčtovanie vody za 6-7/2014 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : BVS,a.s. . Bratislava 
28. a) Hodnota zákazky :  1019,76 EUR 
 b) Predmet zákazky : Vyúčtovanie plynu za 7/2014 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : SPP, a.s. Bratislava 
29.. a) Hodnota zákazky :  1 586,42 EUR 
 b) Predmet zákazky : Oprava a nastavenie rozvodov antén 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : Ing. J. Pelikán, Harmónia 3242, Modra 
30. a) Hodnota zákazky :  1029,86 EUR 
 b) Predmet zákazky : vyúčtovanie plynu za 8/2014 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : SPP, a.s. Bratislava 
31. a) Hodnota zákazky : 2 470,00 EUR 
 b) Predmet zákazky : školské stoličky a lavice 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : Linea SK, Bratislava 
 
 



 
 
 
 
32. a) Hodnota zákazky :  1 408,50EUR 
 b) Predmet zákazky : Tepovanie kobercov 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : I. Bohunický, Bratislava 
33. a) Hodnota zákazky :  1 115,42  EUR 
 b) Predmet zákazky : pracovné odevy a materiál 
 c) Identifikácia úspešného dodávateľa : REMPO, a.s. Bratislava 
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