
Zoznam kontrolovaných postupov verejného obstarávania realizovaných v r. 2007 Tabuľka č. 1

druh
predp.hodnota 
(bez DPH) zo dňa

 cenové ponuky v Sk         
(bez DPH)

1
Medializácia projektu - 
Mobil parking - letáky 
(prostriedky EÚ)

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

1 000 000 Sk
zo 6.8.07, overené  
20.9.07- OSO,  21.9.07-
súhl. prednosta

1. 195 000 Sk                        
2. 499 000 Sk 

ZoD z 22.10.2007, doba určitá - 
do 31.12.2007,                           
v cene 195 000 Sk 

Fa zo 17.12.2007 v sume                                                                 
195 000 Sk 

2
Medializácia projektu - 
Mobil parking -DVD 
(prostriedky EÚ)

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

1 000 000 Sk
zo 6.8.07, overené  
16.8.07- OSO,  17.8.07-
súhl. prednosta

529 000 Sk
ZoD z 9.10.2007, doba určitá - 
do 31.12.2007,                           
v cene 529 000 Sk 

Fa zo 17.12.2007 v sume                                              
529 000 Sk 

3
Dodávka tonerov do tlačiarní 
a kopírovacích strojov

žiadanka 
nedoložená 
(podľa zázn. z pr. 
trhu - 3 člen. 
komisia)

26.4.2007 - žiadosti  o 
cen. ponuky -  
telefonicky a internet 

z 9.5.07, schválené 
prednostom 20.6.07

v ponukách uvádzané 
jedn.ceny za tonery do 
tlačiarní  a kopíriek - spolu v 
sumách :  1. 64 804 Sk                    
2. 67 342 Sk                             
3. 72 727,36 Sk 

Kúpna zml. z 19.6.07, doba 
určitá - do 31.12.07 celk.cena 
nepresiahne 900 000 Sk, 
dodávky na zákl. písomn. obj. 
podľa potreby (dodávateľ s najn. 
cenou)

uhradené faktúry  v celkovej sume          
412 182,35 Sk

4
Dodávka kancelárskeho 
papiera do tlačiarní a 
kopírovacích strojov

žiadanka 
nedoložená 
(podľa zázn. z pr. 
trhu - 3 člen. 
komisia)

9.5.2007 - žiadosti  o 
cen. ponuky -  
telefonicky a internet 

z 25.5.07, schválené 
prednostom 20.6.07

1. A4-78 Sk,  A3-156 Sk                                  
2. A4-81,90 Sk, A3-163,80 
Sk;                                          
3. A4-82 Sk, A3-189 Sk;      
4. A4-85 Sk, A3-170 Sk

Kúpna zml. z 18.6.07, doba 
určitá - do 31.12.07,  celková 
cena nepresiahne  900 000 Sk,  
dodávky na zákl. písomn. obj. 
podľa potreby (dodávateľ s najn. 
cenou)

uhradené faktúry  v celkovej sume           
109 203,40 Sk

5
Zdravotné pomôcky do 
zariadení opatrovateľskej 
služby

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

375 000 Sk
20.11.07 - úradná 
tabuľa, internet - 
výzva 

2 záznamy z 27.11.2008, 
schválené prednostom 
6.12.2007

zaslané 3 ponuky, z t. 2 
nesplnili podmienky podľa 
výzvy: 1. záznam 375 000 Sk 
(kapitálové výdavky) a    2. 
záznam 252 000 Sk (bežné 
výdavky) s pozn. je potrebné 
dodržať platbu do 7 dní za 
účelom poskytnutia 3 % 
zľavy

obj. zo 6.12.07 na 609 428 Sk 
na zdravotné pomôcky podľa 
prílohy - uvedený druh, počet a 
jednotková cena, rozpísané 
podľa jednotlivých ZOS

Fa z 10.12.07 v sume 360 498 Sk;                                                         
Fa z 10.12.07 v sume 241 685,30 Sk;                                             
Fa z 20.12.07 - dobropis v sume                            
18 066,00 Sk (3 % bonus za skorú 
úhradu faktúr v súlade s podm. VO)

6
Doplňujúci nábytok do 
zariadení opatrovateľskej 
služby

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

250 000 Sk
22.11.07 -  úradná 
tabuľa, internet - 
výzva 

z 28.11.07, schválené 
prednostom 30.11.07

250 800 Sk
obj. z 3.12.07, v celkovej max. 
cene 243 620 Sk 

Fa  z 11.12.07  v sume                                                    
231 438,66 Sk 

7 Pracovné odevy 

doložená  
žiadanka bez 
podpisu OSO a  
súhl. prednostu, 
(podľa zázn. z pr. 
trhu - 3 člen. 
komisia)

600 000 Sk
informácie získavané 
cez internet a 
telefonicky

z 12.1.07, schválené 
prednostom 19.2.07

uvedené ceny vybr. tovarov 3 
vybraných dodávateľov - 
plášť biely:  335,30 Sk, 450 
Sk,  320 Sk;  nohavice:  
260,50 Sk, noh. v súpr.,  270 
Sk; prac. zástera:  184,03 
Sk, nie je v ponuke, 190 Sk

obj. z 19.9.2007, v celkovej 
max. cene 381 513 Sk, doložený 
rozpis zariad. s cenami, ktoré 
nemôžu byť prekročené, 
fakturovať samostatne na každé 
zariadenie, objed. platná do 
12/07 (dodávateľ s najn. cenou)

uhradené faktúry  v celkovej sume            
360 985,70 Sk

25.7.2007- úr. tabuľa, 
internet -výzva, 
zápisnica z vyh. 
ponúk zo 6.8.07

Zmluva o dielo                         
resp. objednávka  (bez DPH)

Záznam - prieskum trhu
Faktúry                                                

(bez DPH)
P. 
č. 

Zákazka (podľa žiadanky)
Predmet obstarávania

Výber uchádzača 
(Výzva na predkl. ponúk, 

prieskum trhu)
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druh
predp.hodnota 
(bez DPH) zo dňa

 cenové ponuky v Sk         
(bez DPH)

8
Čistenie a pranie prádla a 
bielizne v MŠ

doložená  
žiadanka bez 
súhl. prednostu, 
(podľa zázn. z pr. 
trhu - 3 člen. 
komisia)

500 000 Sk
informácie získavané 
cez internet 

z 12.1.2007, schválené 
prednostom 19.2.07

uvedené ceny vybr. tovarov 3 
vybraných dodávateľov -  
košele: 33,50 Sk, 60 Sk, 
51,90 Sk; nohavice: 24,10 
Sk, 60 Sk, 26 Sk; záves: 
14,30 Sk, 40 Sk, 14 Sk; 
obrus: 18,40 Sk, 0 Sk, 20 
Sk; deka: 95,65 Sk, 110 Sk, 
83,10 Sk; prac. plášť:  24,10 
Sk, 0 Sk, 34,60 Sk

obj. z 20.2.07, v celk. max. cene 
500 000 Sk, fakturovať 
samostatne na každé zariadenie 
(dodávateľ s najniižšou cenou, 
zabezpečí dovoz a odvoz, 
drobné opravy,  je chránenou 
dielňou, zľavy nad 10 000 Sk - 5 
%, nad 12 000 Sk - 10 %, nad 
25 000 - 12 %

uhradené faktúry  v celkovej sume            
150 938,70 Sk

9 Kancelárske potreby

doložená  
žiadanka bez 
podpisu OSO a  
súhlasu 
prednostu, 
(podľa zázn. z pr. 
trhu - 3 člen. 
komisia)

900 000 Sk
informácie získavané 
telefonicky a cez 
internet

z 12.1.2007, schválené 
prednostom 19.2.07

podľa vybraných  komodít 
sčítané jedn. ceny 3 
dodávateľov:  211,77 Sk, 
235,60 Sk, 271,70 Sk

kúpna zmluva z 19.4.07, platná 
12 mesiacov- dodanie kanc. 
potrieb opakovane podľa 
potreby a druhu na zákl. 
písomných obj., v cenách podľa 
ponukového listu - príloha 
zmluvy (dodávateľ s najnižšou 
cenou, zabezpečí aj dopravu)

uhradené faktúry v celkovej sume           
346 100,80 Sk

10

Čistiace, dezinfekčné a 
hygienické prostriedky pre 
MŠ, ŠJ, DJ, KD, DOR a 
MiÚ

doložená  
žiadanka bez 
súhl. prednostu, 
(podľa zázn. z pr. 
trhu - 3 člen. 
komisia)

980 000 Sk
informácie získavané 
telefonicky a cez 
internet

z 12.1.2007, schválené 
prednostom 19.2.07

podľa vybraných komodít 
sčítané jedn. ceny 3 
dodávateľov: 1. 373,10 Sk        
2. 455,21 Sk                               
3. 412,50 Sk

obj. z 20.2.07 - podľa priebežne 
zasielaných obj. jednotl. 
zariadení do výšky schv. 
rozpočtu na prísl. kal. rok, 
celková max. cena neuvedená

uhradené faktúry  v celkovej sume           
518 076,00 Sk

11
Kopírovacie zariadenia  a 
scaner

s nízkou hodn., 
návrh 3 čl. 
komisie

234 500 Sk
6.12. žiadosti o cen. 
ponuky zaslané 3 
dodávateľom

z 10.12.07, (kopírky)  
12.12.07 (scaner) - schv. 
prednostom

kopírky: 29 390 Sk, 28 434 
Sk, 30 200 Sk                        
scaner: 35 900 Sk, 36 567 
Sk, 36 392 Sk 

obj. z 12.12.07-7 ks à 28 434 Sk  
- kopírky;                                     
obj. z 12.12.07 - 35 990 Sk - 
scaner

kopírky: Fa  z 13.12.07 - 7 ks à          
28 434 Sk , spolu 199 038 Sk ;                          
scaner: Fa zo 14.12.07  v sume               
35 990 Sk;                

Záznam - prieskum trhu
Zmluva o dielo                         

resp. objednávka  (bez DPH)

Faktúry                                                
(bez DPH)

P. 
č. Predmet obstarávania

Zákazka (podľa žiadanky) Výber uchádzača 
(Výzva na predkl. ponúk, 

prieskum trhu)
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12 Počítače a tlačiarne
s nízkou hodn., 
návrh 3 čl. 
komisie

424 031 Sk
27. a 28.11. zaslané 
cen. ponuky od 3 
dodávateľov

4 záznamy z 10.12. - 
tlačiareň, PC pre KD, 
PC nižšia trieda, PC 
vyššia trieda (nad 30 tis. 
Sk s DPH)

tlačiareň: 4 025 Sk, 4 158 
Sk, 3 890 Sk;                               
PC pre KD: 20 876 Sk,         
21 567 Sk, 19 419 Sk;           
PC nižšia tr.: 9 999 Sk,             
10 819 Sk, 10 148 Sk;           
PC vyššia tr.: 26 247 Sk,         
26 091 Sk, 26 660 Sk

obj. z 12.12.07 - 4 ks PC 
zostavy + tlačiarne pre KD à    
19 419 Sk ;                                
obj.  z 12.12.07 - 9 ks tlačiarní à 
3 899 Sk;                                          
obj.  z 12.12.07-12 ks PC 
štandard à 9 928 Sk;                      
obj. z 12.12.07-7 ks PC vyššia 
tr. +  monitor à 25 375 Sk 

Fa zo 14.12.07 za  PC zostavy + 
tlačiarne pre KD - 4 ks à 19 419 Sk ; 
Fa zo 14.12.07 za tlačiarne - 9 ks à        
3 899 Sk ;                                                    
Fa zo 14.12.07 za PC štandard - 12 ks 
à 9 928 Sk;                                                     
Fa zo 14.12.07 za PC vyššia tr. +  
monitor 7 ks à  25 375 Sk;                        
spolu Fa v sume 409 528 Sk

druh
predp.hodnota 
(bez DPH) zo dňa

 cenové ponuky v Sk         
(bez DPH)

13 Informačný systém

1. žiadanka 
zo16.7.07 s 
nízkou hodn. 
návrh 5 čl.kom.                 
2. Príkaz 
prednostu č. 4 z 
20.8.07 -urč. 
zadávanie 
podprah. zák., 
Príkaz predn.č. 
5 z 20.9.07 -
zriadená 5 čl. 
kom.+ 4 čl. 
(bez práva 
vyhodnocovať)

1 000 000 Sk

1. 24.7.2007 - úradná 
tabuľa, internet - 
výzva                              
2. 6.9.2007 -úradná 
tabuľa, internet  - 
výzva

1. Zápisnica z rokov. 
komisie z 30.7.07- bez 
podpisov čl., prednostu 
2.Zápisnica č. 1 z 
27.9.07 - z 8 ponúk 2 
vylúčené z dôvodu 
nesplnenia podmienok; 
Zápisnica č. 2 zo 
4.10.07 - do užšieho 
výberu 3 ponuky; 
Zápisnica č. 3 z 8.10.07 - 
chýbal 1 čl.komisie; 
Zápisnica č. 4 z 8.10.07

1. 1.2 621 808 Sk (1. rok), à 
321 300 Sk (ďalšie roky); 2. 
1 684 280 Sk (1. rok), à 670 
400 Sk (ďalšie roky)-ceny s 
DPH                                                                                                                                                                                                         
2. projekt + ročná podpora:    
1.  1 991 000 Sk + 357 347 
Sk ; 2 . 1 103 200 Sk +          
492 696 Sk;  3.  1 690 000 Sk 
+ 635 000 Sk;                           
4. a 5. (ako spol. združ.)             
1 104 320 Sk + 998 000 Sk; 
6.16 598 440 Sk + 25% z 
ceny dodávky; 7.1 606 500 
Sk + 460 000 Sk;                      
8.7 - 70 mil. Sk                            
- vylúčení 1.,2.,4.,5.,8-
nesplnené podm.výzvy

ZoD zo 14.11.2007 na dobu 
neurčitú, cena za dodanie 
predmetu 1 526 175,2 Sk + cena 
ročnej podpory (od r. 2009) 484 
500 Sk;                       služby nad 
rámec dohodn. rozsahu - podľa 
platného cenníka zhodtoviteľa

Faktúry uhrad. k 16.7.2009:                   
Fa (ZoD) - v sume 1 395 272,30 Sk - 
za dodanie predmetu, v sume              
520 977,30 Sk - ročná podpora r.2009;                                                                
Fa (obj.) - v sume 691 594,20 Sk;                                              
Fa za server a operačný systém 
(objednávateľ sa podľa ZoD zaväzuje 
zabezp. potrebné tech. vybavenie 
podľa odpor. dodávateľa v Prílohe 
ZoD) - v sume 285 700 Sk 

14
Rekonštrukcia sprchárne na 
ZŠ - MŠ Škarniclova, 
projekt + realizácia

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

45 000 Sk + 
550 000 Sk

5.9.2007 - úradná 
tabuľa, internet - 
výzva 

z 24.9.07, schválené 
prednostom 25.9.07

1. 655 000 Sk                                           
2. 840 000 Sk 

ZoD z 27.9.07, v cene                   
655 000 Sk  - PD + realizácia

Zápis o prevzatí prác zo 7.12.07;        
Fa z 11.12.07 v sume  655 000 Sk 

Záznam - prieskum trhu
Zmluva o dielo                         

resp. objednávka  (bez DPH)

Faktúry                                                
(bez DPH)

P. 
č. Predmet obstarávania

Zákazka (podľa žiadanky) Výber uchádzača 
(Výzva na predkl. ponúk, 

prieskum trhu)
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15

Rekonštrukcia strechy na ZŠ 
Vazovova                  
(prieskum trhu - oslovených 
5 firiem)

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

3 500 000 Sk

1. kolo 2.7.2007,         
2. kolo 20.7.2007 -             
5 dodávateľom 
doručené žiadosti o 
vypracovanie 
cenových ponúk 

1. zo 6.7.07; 2. zo 6.8.07 
(komisia žiada doplniť 
stanovisko projektanta) - 
obidva neschvál. 
prednostom;  3. zo 
17.8.07- doplnené 
stan.projektanta, že 
obidve alt. predložené v 
2. kole spĺňajú možnosti 
sanácie, 12.9.07 schvál. 
prednostom  

1. doruč.1  ponuka 1.alt.          
2 232 000 Sk , 2.alt.               
1 908 700 Sk, 3. alt.               
1 200 400 Sk                            
2. doruč. 1 ponuka 1.alt.         
1 200 400 Sk, 2. alt.1 908 
700 Sk,                                           
3. rovnaké ako v 2. kole

ZoD z 21.8.2007 v cene                      
1 200 400 Sk 

Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby z 
5.11.07;                                                     
uhradené faktúry v sume                            
1 287 200 Sk

16
Rekonštrukcia 
elektroinštalácií na ZŠ 
Vazovova v Bratislave

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

1 100 00 Sk

2.7.2007 doručené 
žiadosti k vyprac. cen. 
ponuky 5 
dodávateľom

z 12.7.2008 - 16.7.2007 
schvál. prednostom a 
starostom

1 109 455,00 Sk
ZoD zo 16.7.2007 v cene                            
1 109 455,00 Sk 

Záznam - preb. konanie z 10.9.07;                                                    
uhradené faktúry v sume                            
1 109 455 Sk 

17
Revitalizácia školského 
dvora na MŠ Malá a MŠ 
Podjavorinská 

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

70 000 Sk (PD) 
+ 640 000 Sk 
(revitalizácia)

21.9.2007 - úradná 
tabuľa, int. - výzva                       
(PD + realizácia) v 
cene max. 700 tis. Sk 
s DPH

z 10.10.07, schválené 
prednostom 16.10.07

PD+ realizácia: 566 452,44 
Sk                       

ZoD z 18.10.07, v cene               
77 311,00 Sk  - PD;                                   
z 18.10.07, v cene 537 503,20 
Sk - revitalizácia 

Protokol o odovzdaní diela do užívania 
z 22.11.07;                                               
Fa z 2.11. v sume 77 311,00 Sk - PD;                                                                        
Fa  z 26.11. v sume 537 503,20 Sk            
-revitalizácia

druh
predp.hodnota 
(bez DPH) zo dňa

 cenové ponuky v Sk         
(bez DPH)

18 Vianočné osvetlenie
s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

1 000 000 Sk
13.8.2007 -  internet - 
výzva 

z 19.9.07, schválené 
prednostom 21.9.07

1. 1 223 131 Sk (34 prevesov 
à 35 974 Sk)                            
2. 890 000 Sk (24 prevesov à 
37 083 Sk)                                 
3. 997 352 Sk (33 prevesov à 
28 496 Sk) + sponz. dar 75 
ks girlánd                                        
4. 2 739 000 Sk (31 prevesov 
à 88 355 Sk)

obj. z 24.9.2007, v celkovej 
max. cene 991 099 Sk 

Fa  z 20.11.07 v sume 989 727,42 Sk 

19
Rekonštrukcie WC na ZŠ 
Jesenského - realizácia

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

1 555 000 Sk
7.8.2009 -  internet - 
výzva 

zo 16.8.07, schválené 
prednostom 16.8.07

1. 1 259 153 Sk                       
2. 1 462 053,49 Sk

ZoD zo 17.8.07 v sume 1 259 
152 Sk + Dodatok č. 1 z 27.9.07 
v sume 251 689,90 Sk;                                        
celková cena diela:                     
1 510 841,20 Sk

Zápis o prevzatí prác z 15.10.07;               
Fa z 12.10.07 v sume 1 259 152 Sk;                                   
Fa z 22.10.07 v sume 251 689,90 Sk    

Záznam - prieskum trhu
Zmluva o dielo                         

resp. objednávka  (bez DPH)

Faktúry                                                
(bez DPH)

P. 
č. Predmet obstarávania

Zákazka (podľa žiadanky) Výber uchádzača 
(Výzva na predkl. ponúk, 

prieskum trhu)

Strana 4



Zoznam kontrolovaných postupov verejného obstarávania realizovaných v r. 2007 Tabuľka č. 1

20
Rekonštrukcia strechy MŠ 
na Kuzmányho ul.

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

1 900 000 Sk
13.8.2007 -  internet - 
výzva 

zo 4.9.07, schválené  
starostom  5.9.07

1. 1 262 881,10 Sk                         
2. 1 535 000 Sk                     

ZoD z 19.9.2007, v sume                      
1 262 881,10  Sk;             
Dodatok č. 1 z 8.11.07, v cene 
92 652,70 Sk;                         
Dodatok č. 2 z 12.11.07, v cene 
499 656,10 Sk;                            
cena diela sp.: 1 855 189,90 Sk                                               
obidva dodatky - práce naviac, 
kt. vyplynuli počas realizácie 
odsúhlas. zápisom v stav. 
denníku

Zápis o odovzd.a prevz. diela z 
30.11.07;                                                         
Fa z 9.11.07 v sume 670 103,90 Sk;                             
Fa zo 7.12.07 v sume 592 777,20 Sk;                                                            
Fa z 13.12.07 v sume   92 652,70 Sk          
- Dodat. č. 1;                                          
Fa zo 14.12.07 499 656,10 Sk  - 
Dodat. č. 2

21
Sanácia svahu miestna 
komunikácia Vlčkova, 
Kuzmányho - oporný múr

I. z 2.7.07 s 
nízkou hodn., 
návh 3 čl. 
komisie ,        
II. z 3.4.08 s 
nízk. hodn., čl. 
komisie 
neuvedení, bez 
súhlasu 
prednostu  

I. žiadanka:  
670 000 Sk          
II. žiadanka:         
800 000 Sk

25.9.2007 - úradná 
tabuľa, internet - 
výzva

nedoložnený, doložený 
len e-mail - Záznam z 
prieskumu trhu, kt.sa 
konal 1.10.07 (nie je na 
predpísanom tlačive, bez 
podpisov čl. komisie a 
schválenia prednostu)

časť teleso múru:                        
1 547 020,90 Sk, vyvolané 
investície a súvisiace práce: 
236 000 Sk, čl. komisie sa 
dohodli, že cenovú ponuku 
neprijmú; 3.10.07 (po lehote 
predkl. ponúk - 28.9.07) 
doručená cen. ponuka vo 
výške 760 778,40 Sk 
(vybratý úplne iný dod. na 
zákl. telef.zisťovania bez 
vyhot. zápisu)

ZoD z 26.10.07  v cene 790 770 
Sk , v cene diela sú obsiahnuté 
všetky nákl. na jeho zhotovenie, 
okrem nákl. prípadne dodatočne 
objednaných alebo 
nevyhnutných pre funkčnosť 
diela, predmet diela podľa 
ponuk. rozpočtu - príloha zml.

Zápis o odovzd. a prevzatí - ukončenie 
preb. konania 19.7.08;                           
Fa  z 12.12.07 v sume 552 031 Sk;                                                      
Fa z 11.7.08 v sume 516 557 Sk;                                         
celková fakturovaná suma je                
1 068 588,00 Sk 

druh
predp.hodnota 
(bez DPH) zo dňa

 cenové ponuky v Sk         
(bez DPH)

22
Sanácia strešného plášťa 
budovy MŠ na Šulekovej ul.

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

1 450 000 Sk
13.8.2007 - úradná 
tabuľa, internet - 
výzva

zo 4.9.07- zázn. z pr. 
trhu (nie je na 
predpísanom tlačive, bez 
podpisov čl. komisie a 
schválenia prednostu) 

1. 1 701 500 Sk 
(nerešpektovaný projekčný 
návrh stav. fyzika, nie je 
jasný rozsah a spôsob 
rekonštrukcie)                           
2. 2 909 155 Sk                     
3. 1 865 325,60 Sk + tep. 
izoácia 907 500 Sk,                 
4. 1 796 958,39 Sk

všetky ponuky prevyšovali 
schválený kapit. rozpočet, 
pristúpilo sa len k oprave strechy 
na zákl. objednávky z 27.9.2007 
- stav. opravy rímsy: odstránenie 
starej krytiny, nová krytina, 
nové obv. dažď. žľaby, oprava 
porušených miest strešnej 
krytiny plochej strechy v cene 
max. 230 000 Sk 

Fa z 13.12.07 v sume 218 988,12 Sk 

Záznam - prieskum trhu
Zmluva o dielo                         

resp. objednávka  (bez DPH)

Faktúry                                                
(bez DPH)

P. 
č. Predmet obstarávania

Zákazka (podľa žiadanky) Výber uchádzača 
(Výzva na predkl. ponúk, 

prieskum trhu)
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Zoznam kontrolovaných postupov verejného obstarávania realizovaných v r. 2007 Tabuľka č. 1

23
Vyhotovenie PD pre územné 
rozhodnutie - prepojenie ulíc 
Nad Lomom - Údolná  

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

230 000 Sk

4.7.2007 - mailom 
zaslané výzvy na 
predloženie ponuky 3 
dodávateľom po 
predchádzajúcom 
telefonickom 
dohovore

doložený len e-mail - 
Záznam z rokovania 
komisie na výber 
dodávateľa 16.8.07,  bez 
podpisov čl. komisie a 
schválenia prednostu)

1.  230 000 Sk,                        
2.  260 000 Sk                         
3.  280 000 Sk 

obj. zo 14.8.2007 v celk. max. 
cene 230 000 Sk

Fa z 31.10.07 v sume 230 000 Sk

24

Vyhotovenie PD pre územné 
rozhodnutie - rekonštrukcia 
dopravného priestoru na ul. 
Nad Lomom, rekonštrukcia 
obslužnej kominikácie C3 na 
Hrebendovej ul

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

230 000 Sk

11.9.2007- úradná 
tabuľa, internet - 
výzva, zasielané 
žiadosti o cen. ponuky 

z 24.9.07, bez schválenia 
prednostom

rekonštr. ul. Nad Lomom : 
1.115 000 Sk                        
2.  90 000 Sk;                 
rekonštr. Hrebendovej ul.:          
1. 160 000 Sk                               
2. 160 000 Sk                              
3. 130 000 Sk

obj. z 27.9.2007 na: 
rekonštrukciu obslužnej 
komunikácie C3 na Hrebendovej 
ul. za 90 000 Sk, na 
rekonštrukciu dopravného 
priestoru na ul. Nad Lomom za 
130 000 Sk, spolu obj. v 
celkovej max. cene 220 000 Sk

Fa z 30.11.07 za dokumentáciu pre 
umiest. stavby: Rekonštr. dopr. 
priestoru na ul. Nad Lomom v sume 90 
000 Sk;                                                         
Fa z 30.11.07 za dokument. pre umiest. 
stavby: Rekonštr. Hrebendovej ul. v 
sume  130 000 Sk 

25

Stavebné úpravy 
kancelárskych miestností na 
2. NP budovy MiÚ MČ BA-
SM Vajanského nábr. 3

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie

4 000 000 Sk

1.7.9.07, 2. 19.10.07 - 
úradná tabuľa, 
internet - výzva;  v 
opise práce rozpísané 
stav. úpravy (v 2. 
výzve neuvedená 
repasácia dverných a 
okenných priest.) 
podľa objektovej 
skladby: stavebná 
časť, zdravotechnika, 
vykurovanie, 
elektroinšt.-silnoprúd, 
klimatizácia - rozvody 
chlad. a vetrania

nedoložnený, doložený 
len e-mail - Záznam z 
rokovania komisie na 
výber cen. ponúk 
zhotov.na stav. práce z 
26.10.07, bez podpisov 
čl. komisie a schválenia 
prednostu

1. 5 085 768,70 Sk;                
2. 5 757 085 Sk+866 713 Sk -
štukatérske pravy;                
3. 3 889 505 Sk+ 680 000 Sk 
-dod. a montáž vetracích 
klimat. jednotiek;                 
4. 5 304 398 Sk;                      
5. 4 083 528,21 Sk (3 703 
882,65 Sk bez vedľ. rozpočt. 
nákladov )+ 883 348 Sk - 
klimatiz.-rozvody a chlad.                                    
- vš.cen. ponuky bez dodávky 
elektroinšt. slaboprúd - 
nebola PD

ZoD zo 16.11.2007, cena diela 
na zákl. odsúhlas. ponukov. 
rozpočtu, kt. neobsahuje 
rezervnú časť  - 3 702 882 Sk, 
odovzdanie diela 24.3.2008, 
zmeny ceny diela -Dodatok č. 1 
z 28.11.07 - dohodnuté práce 
naviac zistené po odkrytí stavby, 
bez stanovenia ceny diela, budú 
priebežne odsúhlasované, 
fakturácia osobitne po vecnom 
cenovom a termínovom 
odsúhlas.; Dodatok č. 2 z 
12.3.2008 - zmena termínu 
odovzdania diela na 23.5.2008

zápisnica o odovzdaní diela z 2.7.2008;                                              
Fa za r. 2007 v celk. sume                 
819 783,28 Sk, z t. práce naviac             
224 036,13 Sk;                                             
Fa za r. 2008 v celk. sume                          
5 004 053,03 Sk, z t. práce naviac                            
2 231 205,29 Sk;                                                                             
Spolu: 5 823 836,31 Sk 
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Zoznam kontrolovaných postupov verejného obstarávania realizovaných v r. 2008 Tabuľka č. 2

druh
predp.hodnota 
(bez DPH) zo dňa

       cenové ponuky v Sk      
(bez DPH)

1
Stráženie 
Grassalkowichovej záhrady

s nízkou hodn., 
návrh 3 čl. komisie

694 712 Sk
6.11.07 -  úradná 
tabuľa, internet - 
oznámenie o VO 

zo 4.12.07, schválené 
prednostom 13.12.2007

135 Sk/h výkonu služby 

ZoD bez dátumu podpisu, 
uzatvorená na obdobie 1 roka - 
do 31.12.2008, cena - 135 Sk/h 
výkonu služby bez DPH

za r. 2008 uhradené faktúry v celkovej 
sume 692 804,62 Sk 

2
Exteriérové sedenie - 
podesty, Michalská a 
Ventúrska ul.

s nízkou hodn., 
návrh 5 čl. 
komisie, bez  
súhlasu prednostu

850 000 Sk
4.2.08 -  úr. tabuľa + 
internet - výzva

z 15.2.08 - bez 
schválenia prednostu

1 952 650 Sk z 5.5.2008 v cene 1 952 650 Sk
uhradené faktúry v celkovej sume                                                
1 952 650 Sk 

3
Územný plán zóny 
Chalupkova

podprah.zák., 
návrh 5 čl.kom.                 
Príkaz predn. č. 9 
z 8.11.07 - určenie 
podprah. zák., 
Príkaz predn. č. 
10 z 8.11.07 -
zriadená 5 čl. 
kom.+1 čl. bez 
práva vyhodn.

1 450 000 Sk

Zápis z komisie pre 
schvál. súťažných 
podmienok 8.11.07; 
20.11.07 - úr. tabuľa 
+ internet - výzva

zo 17.12.2007 - Zápis z 
otvárania obálok;                 
z 8.1.2008 - Zápis z 
vyhodnocovania ponúk

1 475 455 Sk - z t. cena za 
prieskumy a rozbory: 298 203 
Sk;                                               
cena za návrh zadania:                
40 000 Sk;                               
cena za návrh riešenia:            
1 895 421 Sk - z t. zhotoviteľ 
poskytne obstarávateľovi 
zľavu vo výške 40 %, t.j. 1 
137 252 Sk

ZoD zo16.1.08 na obstaranie 
služby "Územný plán zóny 
Chalupkova" v cene 1 475 455 
Sk, z t. prieskumy a rozbory: 
298 203 Sk, spracovanie 
zadania 40 000 Sk, návrh 
riešenia 1 137 252 Sk,                                            
v Prílohe 1 - Špecifikácia prác, 
v Prílohe 2  -Kalkulácia prác  

Fa zo 16.5.2008 v sume 298 203 Sk za 
prieskumy a rozbory;                             
Fa z 30.5.2008 v sume 40 000 Sk za 
spracovanie zadania; ´                           
Fa z 13.3.2009 v sume 1 137 252 Sk 

4 Orezávanie stromov
s nízkou hodnotou, 
návrh  5 čl. 
komisie

900 000 Sk
21.2.2008 - úradná  
tabuľa, internet - 
výzva

zo 17.4.08, schválené 
prednostom 20.3.08 
(Zápisnica zo zasadania 
komisie)

predložená 1 cenová ponuka- 
cenník v m. j., nie je vyčíslená 
celk. suma

ZoD zo 7.4.2008 na dobu určitú 
do 31.12.08, príloha - podrobná 
špecifikácia jednotl. činností s 
uvedením m. j., zml. cena za 
zhotov. diela bude fakt. podľa 
skutočne vykon. prác - čiastk. 
objed., podkladom pre 
vystavenie fa bude súpis 
vykonaných dodávok potvrdený 
po vecnej a kvalit. str.  osobou 
poverenou objedn.

Fa za obdobie od uzatvorenia zmluvy 
do 11.9.2008 v celkovej sume                        
1 447 395 Sk;                                                    
22.9.2008 uzatvorená nová zmluva - 
viď p. č. 5

P. 
č. 

Zákazka (podľa žiadanky)
Predmet obstarávania

Výber uchádzača 
(prieskum trhu, 

oznámenie o VO, výzva 
na predkl. ponúk, )

Zmluva o dielo                         
resp. objednávka  (bez DPH)

Vyhodnotenie prieskumu trhu
Faktúry                                                

(bez DPH)
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Zoznam kontrolovaných postupov verejného obstarávania realizovaných v r. 2008 Tabuľka č. 2

druh
predp.hodnota 
(bez DPH) zo dňa

       cenové ponuky v Sk      
(bez DPH)

5 Orez drevín
s nízkou hodnotou, 
návrh 5 čl. komisie

999 999 Sk
11.9.08  - úradná 
tabuľa, internet - 
oznámenie o VO

zo 17.9.08, schválené 
prednostom 22.9.08 
(Zápisnica zo zasadania 
komisie)

predložená 1 cenová ponuka- 
cenník v m. j., nie je vyčíslená 
celk. suma

ZoD z 22.9.08 na dobu určitú 
do 31.12.08, príloha - jednotl. 
činností s uvedením m. j., zml. 
cena za zhotov. diela bude fakt. 
podľa skutočne vykon. prác - 
čiastk. objed., podkladom pre 
vystavenie fa bude súpis 
vykonaných dodávok potvrdený 
po vecnej a kvalit. str.  osobou 
poverenou objedn.

Fa z 20.10.2008 v sume 472 268,90 Sk 

6 Upratovacie služby

podprahová 
zákazka, návrh 5 
čl.kom.                 
Príkaz prednostu 
č. 7 z 25.6.08 -urč.  
podprah. zák., 
Príkaz predn.č. 8 z 
25.6.08 -zriadená 
5 čl. kom.+1 čl. 
bez práva vyhodn.

1 990 000 Sk

Zápis z komisie pre 
schvál. súťažných 
podmienok z 25.6.08;  
30.6.08 - úradná 
tabuľa, internet - 
výzva

z 18.7.2008 - Zápis z 
otvárania obálok;          
z 28.7.2008 - Zápis z 
vyhodnocovania ponúk

1. 64  071 Sk -Vajansk. nábr., 
7 106 Sk - Heydukova;          
2. 67  200 Sk -Vajansk. nábr., 
7 200 Sk - Heydukova;                                     
3. 70 800 Sk - Vajansk. nábr., 
12 900 Sk - Heydukova;          
4. 71 100 Sk - Vajansk. nábr., 
9 900 Sk - Heydukova        
(ponuky 3. a 4. nesplnili 
podm. účasti uverejnené vo 
výzve  a v súť. podkladoch a 
preto boli vylúčené )

ZoD z 2.9.2008, na dobu určitú 
od 1.9.2008-31.8.2010, 
predmet - uprat. služby - MiÚ 
MČ BA-SM na Vajansk.nábr.a 
Medenej ul. v cene 64 071 
Sk/mesiac + Dodatok č.1z 
8.12.2008 - zmena ceny na                        
65 650 Sk/mesiac, doplnené 
uprat.práce staromes. sieň v 
cene 500 Sk/výkon, 
mimoriadne uprat. dohodou, 
hygienický tovar podľa cenníka 
v Prílohe;                                           
ZoD z 2.9.2008, platná od 
1.9.2008-31.8.2010, predmet - 
uprat. služby- MiÚ MČ BA-
SM na Heydukovej v cene          
7 506 Sk/mesiac 

Fa uhradené za služby poskytnuté k 
31.8.2009  v celk. sume                         
994 732,00 Sk, z t. :                                                                    
Fa (ZoD v znení Dodatku č. 1)  v 
sume 781 482,90 Sk - Vajanského  
nábr. a Medená ul;                              
Fa (ZoD) v sume 90 071,30 Sk                
- Heydukova;                                               
Fa (Dod. č. 1) v sume 12 001,30 Sk          
- Staromestská sieň;                                                      
Fa (Dod. č. 1) v sume 54 826,90 Sk           
- hygieický tovar;                                      
Fa (objednávka) v sume 56 349,60 Sk       
- mimoriadne upratovanie                                        

7 Mobilný operátor

podprahová 
zákazka, návrh 5 
čl.kom.                
Príkaz prednostu 
č. 5 z 25.6.08 -urč.  
podprah. zák., 
Príkaz predn.č. 6 z 
25.6.08 -zriadená 
5 čl. kom.+1 čl. 
bez práva vyhodn.

1 980 000 Sk

Zápis z komisie pre 
schvál. súťažných 
podmienok z 25.6.08; 
30.6.08 - úradná 
tabuľa, internet - 
výzva

z 18.7.2008 - Zápis z 
otvárania obálok;              
z 22.7.2008 - Zápis z 
vyhodnocovania ponúk

program 100 min.:1. 480 Sk,  
2. 334,50 Sk, 3. 550,00 Sk;                     
program 200 min.:1. 768 Sk,  
2. 599,50 Sk,  3. 783,20 Sk;                                     
program 1000 min.: 1. 2 131 
Sk, 2. 2 719,20 Sk 3. 2 239,00 
Sk ;   cena 1 min. nad paušál 
1000 min: 1. 4,20 Sk, 2. 3,40 
Sk, 3. 1,90 Sk ; cena hovorov 
v tzv. virt. priv. siete: 1. 0,10 
Sk, 2. 0,00 Sk, 3. 0,00 Sk 
(ponuka 3. nesplnili podm. 
účasti uverejnené vo výzve  a 
v súť. podkladoch a preto boli 
vylúčené)

Zmluva o spolupráci s 
uchádzačom v 2. poradí  z 
8.10.2008 na dobu určitú 24 
mesiacov odo dňa platnosti, 
poskytované služby za 
zvýhodnenú zľavnenú cenu 
podľa prílohy, s tým, že táto je 
maxim.                               
(zaslaná 16.10.2008  
informácia o uzavretí zmluvy 
ÚVO - celková  hodnota 
zákazky 1 950 000 Sk)

za obdobie od 10/2008 - 7/2009 
uhradené faktúry v celk. sume                           
944 943,47 Sk 

P. 
č. Predmet obstarávania

Zákazka (podľa žiadanky) Výber uchádzača 
(prieskum trhu, 

oznámenie o VO, výzva 
na predkl. ponúk, )

Vyhodnotenie prieskumu trhu
Zmluva o dielo                         

resp. objednávka  (bez DPH)

Faktúry                                                
(bez DPH)
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Zoznam kontrolovaných postupov verejného obstarávania realizovaných v r. 2008 Tabuľka č. 2

druh
predp.hodnota 
(bez DPH) zo dňa

       cenové ponuky v Sk      
(bez DPH)

8 Stravné lístky

podprahová 
zákazka, návrh 5 
čl.kom.                 
Príkaz prednostu 
č. 3 z 25.6.08 -urč.  
podprah. zák., 
Príkaz predn. č. 4 
z 25.6.08 -
zriadená 5 čl. 
kom.+1 čl. bez 
práva vyhodn.

6 744 000 Sk 
(podľa predpokl. 
hodnoty sa jedná 
o podlimitnú 
zákazku, ale 
nakoľko je to 
neprioritná 
služba postupuje 
sa použitím 
postupu podprah. 
zákazky)

Zápis z komisie pre 
schvál. súťažných 
podmienok z 20.8.08;                    
20.8.08 - úradná 
tabuľa, internet - 
výzva

z 8.9.2008 - Zápis z 
otvárania obálok;              
z 12.9.2008 - Zápis z 
vyhodnoc. ponúk; 22.9. 
uchádzači listom 
vyzvaní k novému 
predloženiu zoznamu 
PJ (kontrolou zistené, 
že pôvodne predlož. 
zoznamy PJ 
nezodp.skutočnosti);                      
z 9.10.2008 - Zápis  z 
vyhodnocovania ponúk 

opis služby - nákup str. 
poukážok v nom. hodnote 90 
Sk - kritériá pre hodnotenie:                 
- počet PJ poskyt. teplú 
stravu formou strav. 
poukážok daného uchádzača:                                
1. 264,  2. 307, 3. 297;                                        
výška provízie v % z nom. 
hodnoty 4 600 ks str. 
poukážok/mesiac: všetci 
uviedli 0 %

ZoD zo 16.12.2008, účinná 24 
mesiacov od 1.4.2009 z 
uchádzačom v 2. poradí - cena 
1 strav. poukazu 3 € , cena za 
dodané str. poukážky splatná 
vždy mesačne na zákl. fa 
vystavenej dodávateľom 
(zaslaná 17.12.2008  
informácia o uzavretí zmluvy 
ÚVO - celková  hodnota 
zákazky  7 483 500 Sk)

za obdobie od 4/2009 - 9/2009 
uhradené faktúry v celk. sume                                                         
2 159 958,25 Sk

9

Náhradné diely pre osobné 
automobily, opravy a údržba 
osobných motorových 
vozidiel, opravy a údržba 
motocyklov, opravy a 
údržba konkrétnych častí 
vozidiel (výfuky), rôzne 
opravárenské a údržbárske 
služby

s nízkou hodnotou, 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu

150 000 Sk
prieskum trhu - 
oslovené 4 subjekty

záznam z prieskumu 
trhu z 30.6.2008

1. mech. práce 852 Sk, klamp. 
a lak. práce 900 Sk (opravujú 
len zn. OPEL), 2. Mech. práce 
380 Sk (opravujú vš. druhy 
osob. vozidiel), 3. mech. a 
klampiarske práce 364,50 Sk 
(opravujú vš. druhy osob. 
vozidiel), 4. mech. práce 760 
Sk, klamp. a lakov. práce 730 - 
860 Sk (opravujú len zn. VW)                        

ZoD z 30.7.2008 na dobu určitú 
do 31.12.2008, príloha Ceník 
opráv mot. vozidiel,                          
1 prac. hod. 380 Sk , plnenie 
zmluvy počas platnosti 
neprekročí finančný limit 250 
000 Sk (uchádzač vybratý z 
dôvodu spolahlivosti, kvality 
práce, tech. vybavenia - 
možnosť opravovať vš. naše 
vozidlá)

počas  platnosti zmluvy uhradené 
faktúry v celkovej sume 69 029,60 Sk 

10
Dodávka kancelárskeho 
papiera do tlačiarní a 
kopírovacích strojov

s nízkou hodn., 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu      
(v prílohe zoznam  
a požad. množstvo  
tovaru)

170 000 Sk

prieskum trhu - 
oslovených 6 
subjektov na 
predloženie cen. 
ponuky podľa prílohy 
k žiadanke

záznam z prieskumu 
trhu z  2.5.2008 - v 
prílohe porovnávacia 
zabuľka vš. uchádzačov 
s uved. jedn. cenami, 
množstvom a celk. 
hodnotou

1. 149 700 Sk,                        
2. 153 692 Sk, 3. 153 692 Sk, 
4. 157 684 Sk, 5. 155 688 Sk, 
6. 178 030 Sk (hodnota 
zákazky určená z jedn. ceny 1 
bal.à 500 listov a 
požadovaného množstva)

Kúpna zmluva z 12.6.08 
uzavretá s 1. uchádzačom na 
dobu určitú do 31.12.2008, 
tovar dodávaný na zákl. 
objednávokv cenách podľa 
ponuky v prílohe, celková fakt. 
suma nepresiahne 170 000 Sk 

počas  platnosti zmluvy uhradené 
faktúry v celkovej sume                        
105 000,00  Sk 

P. 
č. Predmet obstarávania

Zákazka (podľa žiadanky) Výber uchádzača 
(prieskum trhu, 

oznámenie o VO, výzva 
na predkl. ponúk, )

Vyhodnotenie prieskumu trhu
Zmluva o dielo                         

resp. objednávka  (bez DPH)

Faktúry                                                
(bez DPH)
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11
Dodanie výrobkov z papiera 
alebo lepenky

s nízkou hodn., 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu             
(v prílohe zoznam  
a požad. množstvo  
tovaru)

190 000 Sk

prieskum trhu - 
oslovených 6  
subjektov  na 
predloženie cen. 
ponuky podľa prílohy 
k žiadanke

záznam z prieskumu 
trhu zo 7.5.2008  -        
v prílohe porovnávacia 
zabuľka vš. uchádzačov 
s uved. jedn. cenami, 
množstvom a celk. 
hodnotou

1. 183 357,13 Sk,                    
2. 221 202,60 Sk,                         
3. 201 544,24 Sk,                       
4. 150 353,50 Sk-nedodaná 
ponuka na 3 tovary                                             
5. 187 787,64 Sk,                  
6. 144 441,91 Sk - nedodaná 
ponuka na 3 tovary  (hodnota 
zákazky určená z jedn. cien 
požad. tovarov a ich 
množstva)

Kúpna zmluva z 12.6.08 
uzavretá s 1. uchádzačom (4. a 
6. ponuka sa  nevyhodnocovali)  
na dobu určitú do 31.12.2008, 
tovar dodávaný na zákl. 
objednávok v cenách podľa 
ponuky v prílohe, celková fakt. 
suma nepresiahne 190 000 Sk

počas  platnosti zmluvy uhradené 
faktúry v celkovej sume                        
124 537,18 Sk 

druh
predp.hodnota 
(bez DPH) zo dňa

       cenové ponuky v Sk      
(bez DPH)

12

Plastové kancelárske 
potreby, perá, 
zvýrazňovače, korektory, 
lepidlá pre  MŠ, ŠJ, KD, 
DOR, MiÚ a TOS

s nízkou hodn., 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu         
(v prílohe zoznam  
a požad. množstvo  
tovaru)

60 000 Sk

prieskum trhu - 
oslovených 6 
subjektov  na 
predloženie cen. 
ponuky podľa prílohy 
k žiadanke

záznam z prieskumu 
trhu zo 7.5.2008 -          
v prílohe porovnávacia 
zabuľka vš. uchádzačov 
s uved. jedn. cenami, 
množstvom a celk. 
hodnotou

1. 54 110,54 Sk,                           
2. 59 726,20 Sk,                          
3. 52 270,39 Sk,                          
4. 42 736,90 Sk - nedodané 
ceny na 2 tovary,                           
5. 51 830,92 Sk,                           
6. 48 384,10 Sk (hodnota 
zákazky určená z jedn. cien 
požad. tovarov a ich 
množstva)

Kúpna zmluva z 12.6.08  
uzavretá so 6. uchádzačom     
(4. ponuka sa  nevyhodn.) na 
dobu určitú do 31.12.2008, 
tovar dodávaný na zákl. 
objednávok v cenách podľa 
ponuky v prílohe, celková fakt. 
suma nepresiahne  60 000 Sk 

počas  platnosti zmluvy uhradené 
faktúry v celkovej sume                                                           
40 574,90 Sk 

13
Hygienické výrobky z 
papiera

s nízkou hodn., 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu         
(v prílohe zoznam  
a požad. množstvo  
tovaru)

100 000 Sk

prieskum trhu - 
oslovené 3 subjekty  
na predloženie cen. 
ponuky podľa prílohy 
k žiadanke

záznam z prieskumu 
trhu z 23.4.2008 -             
v prílohe porovnávacia 
zabuľka vš. uchádzačov 
s uved. jedn. cenami, 
množstvom a celk. 
hodnotou

1. 60 567,30 Sk, 2. 70 689,62 
Sk, 3. 66 932,31 Sk (hodnota 
zákazky určená z jedn. cien 
požad. tovarov a ich 
množstva)

Kúpna zmluva z 12.6.08 
uzavretá s 1. uchádzačom na 
dobu určitú do 31.12.2008, 
tovar dodávaný na zákl. 
objednávok v cenách podľa 
cen. ponuky v prílohe, celková 
fakturovaná suma nepresiahne 
100 000 Sk 

počas  platnosti zmluvy uhradené 
faktúry v celkovej sume                        
49 974,00 Sk 

14
Dezinfekčné prostriedky pre 
MŠ, ŠJ, KD, DOR, MiÚ, 
ZOS a TOS

s nízkou hodn., 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu         
(v prílohe zoznam  
a požad. množstvo  
tovaru)

100 000 Sk

prieskum trhu - 
oslovených 5 
subjektov  na 
predloženie cen. 
ponuky podľa prílohy 
k žiadanke

záznam z prieskumu 
trhu zo 6.5.2008  -        
v prílohe porovnávacia 
zabuľka vš. uchádzačov 
s uved. jedn. cenami, 
množstvom a celk. 
hodnotou

1. 36 783,00 Sk, 2. 45 478,00 
Sk, 3. 38 683,60 Sk, 4. 38 
092,90 Sk -nedodaná ponuka 
na 3 tovary, 5. 38 829,97 Sk 
(hodnota zákazky určená z 
jedn. cien požad. tovarov a 
ich množstva)

Kúpna zmluva z 12.6.08 
uzavretá s 1. uchádz.  (4. 
ponuka sa  nevyhodnocovala) 
na dobu určitú do 31.12.2008, 
tovar dodávaný na zákl. 
objednávok v cenách podľa 
cen. ponuky v prílohe, celková 
fakturovaná suma nepresiahne 
100 000 Sk 

počas  platnosti zmluvy uhradené 
faktúry v celkovej sume                        
44 485,34 Sk 

P. 
č. Predmet obstarávania

Zákazka (podľa žiadanky) Výber uchádzača 
(prieskum trhu, 

oznámenie o VO, výzva 
na predkl. ponúk, )

Vyhodnotenie prieskumu trhu
Zmluva o dielo                         

resp. objednávka  (bez DPH)

Faktúry                                                
(bez DPH)
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15
Čistiace prostriedky pre 
MŠ, ŠJ, KD, DOR, MiÚ, 
ZOS a TOS

s nízkou hodn., 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu         
(v prílohe zoznam  
a požad. množstvo  
tovaru)

200 000 Sk

prieskum trhu - 
oslovených 5 
subjektov  na 
predloženie cen. 
ponuky podľa prílohy 
k žiadanke

záznam z prieskumu 
trhu zo 6.5.2008  -        
v prílohe porovnávacia 
zabuľka vš. uchádzačov 
s uved. jedn. cenami, 
množstvom a celk. 
hodnotou

1. 154 660,80 Sk, 2. 165 
072,80 Sk, 3. 182 954,26 Sk,  
4. 140 331,40 Sk -nedodaná 
ponuka na 3 tovary,  5. 161 
244,60 Sk (hodnota zákazky 
určená z jedn. cien požad. 
tovarov a ich množstva)

Kúpna zmluva z 12.6.08 
uzavretá s 1. uchádz.  (4. 
ponuka sa  nevyhodnocovala) 
na dobu určitú do 31.12.2008, 
tovar dodávaný na zákl. 
objednávok v cenách podľa 
cen. ponuky v prílohe, celková 
fakturovaná suma nepresiahne 
200 000 Sk 

počas  platnosti zmluvy uhradené 
faktúry v celkovej sume                                                                           
126 739,73 Sk 

16
Tonerové náplne do 
tlačiarní a kopírovacích 
strojov pre potreby MiÚ

s nízkou hodnotou, 
návrh 3 čl. komisie

425 000 Sk

Zápis z komisie pre 
schvál. súťažných 
podmienok z 13.6.08;            
13.6.08 - úr. tabuľa, 
internet - výzva + 
prieskum trhu - 
oslovené 3 subjekty

z 30.6.2008, schválené 
prednostom 9.7.2008 + 
záznam z prieskumu 
trhu zo 16.6.2008

1. 345 106 Sk,                               
2. 388 528 Sk

Kúpna zmluva z 9.7.2008 na 
dobu určitú do 30.6.2009, tovar 
dodávaný na základe 
objednávok v cenách podľa  v 
cen. ponuky v prílohe, celk. 
fakt. suma nepresiahne 345 106 
Sk 

počas celej platnosti zmluvy uhradené 
faktúry v celk. sume 310 582,85 Sk

druh
predp.hodnota 
(bez DPH) zo dňa

       cenové ponuky v Sk      
(bez DPH)

17
Rekonštr. elektroinštalácií a 
slaboprúdu na ZŠ Vazovova 
- 2. etapa

s nízkou hodn., 
návrh 3 čl. komisie

2 059 214 Sk
21.4.08 - úradná 
tabuľa, internet - 
výzva

z 5.5.08, schválené 
prednostom 13.5.08

1. 1 948 302 Sk,                    
2. 1 675 042 Sk,                     
3. 2 295 949 Sk

ZoD z 23.6.2008 v cene                
1 675 042 Sk

Odovzdávací a preb. protokol z 
12.8.08;                                                    
Fa z 12.8.08 v sume 1 675 042 Sk 

18
Rekonštrukcia elektrozv. a 
bleskozvodu v objekte na 
Javorinskej 9

s nízkou hodnotou, 
návrh  5 čl. 
komisie

1 092 500 Sk

28.4.08 - úr. tabuľa, 
internet - oznámenie 
o VO + prieskum 
trhu-oslovené 3 subj.

z 12.5.2008, schválené 
prednostom 26.5.2008 
+ záznam z prieskumu 
trhu 

1. 960 113 Sk, 2. 922 991 Sk, 
3. 909 199 Sk,                       
4. 1 039 472 Sk

ZoD z 27.5.2008 v cene                
909 199 Sk 

Fa z 25.9.2008 v sume 909 199 Sk 

19

Rekonštrukcia plochej 
strechy na budove DJ na 
Javorinskej ul. podľa PD 
Ing. Milanovej - r. 2008

s nízkou hodnotou, 
návrh 5 čl. komisie

2 941 176 Sk
28.3.08 - úradná 
tabuľa - oznámenie o 
VO

z 28.4.2008, schválené 
starostom 29.4.2008

1. 2 991 320,30 Sk,                  
2. 3 502 599,60 Sk

ZoD z 13.5.2008 v cene 2 991 
320 Sk + Dodatok č. 1 k ZOD z 
23.9.08 na ďalšie práce nad 
rámec ZOD v cene 623 856 Sk 
a zmena termínu dokončenia 

Protokl o prevzatí prác zo 4.8.2008;                                                  
Fa z 30.7.08 v sume 2 991 320,26 Sk;                                                      
Fa z 15.8.08 v sume 623 856 Sk 

20

Zabezpečenie vypracovania 
prípravnej a projektovej 
dokumentácie Zámeru 
obnovy Pisztoryho paláca  
podľa uznesenia č. 73/2008 
24.6.2008

s nízkou hodn., 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu

250 000 Sk
prieskum trhu - 
oslovené 3 subjekty

záznam z prieskumu 
trhu z 30.6.2008

1. 249 000 Sk,                           
2. 250 000 Sk,                           
3. 300 000 Sk

obj. z 30.6.2008 v cene               
249 000 Sk 

list z 9.9.08 - Odovzdanie zámeru na 
obnovu Piszt. paláca;                                                   
Fa z 22.9.08 v sume 249 000 Sk

21
PD pre územné konanie, 
Dobšinského 2 - Domov 
opatrovateľských služieb

s nízkou hodn., 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu

250 000 Sk
prieskum trhu - 
oslovené 3 subjekty

záznam z prieskumu 
trhu z 5.12.2008

1. 285 000 Sk,                          
2. 250 000 Sk,                            
3. 275 000 Sk

obj. z 5.12.2008 v cene            
250 000 Sk 

Zápisnica o odovzd. a prevzatí diela a 
Fa z 15.12.08 v sume 250 000 Sk 

P. 
č. Predmet obstarávania

Zákazka (podľa žiadanky) Výber uchádzača 
(prieskum trhu, 

oznámenie o VO, výzva 
na predkl. ponúk, )

Vyhodnotenie prieskumu trhu
Zmluva o dielo                         

resp. objednávka  (bez DPH)

Faktúry                                                
(bez DPH)
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22
Hracie prvky do záhrady na 
MŠ Karadžičova

s nízkou hodn., 
návrh 3 čl. komisie

336 134 Sk
1.12.08 - úradná 
tabuľa, internet - 
oznámenie o VO

z 12.12.08, schválené 
prednostom 15.12.08

335 640 Sk
obj. z 12.12.08 v cene              
344 640 Sk

Fa z 15.12.08 v sume 335 640,00 Sk

23

ZŠ Mudroňova - výstavba 
vnútroareálového chodníka 
vrátane  bráničky a 
bezbariérového vstupu

s nízkou hodn., 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu

500 000 Sk
prieskum trhu - 
oslovené 4 subjekty

záznam z prieskumu 
trhu z 12.9.2008

1. 409 240 Sk; 2. 652 150 Sk 
(neuvedené či s al. bez DPH);                                     
3. 186 528 Sk (neuvedené či s 
al. bez DPH)- neprimerane 
nízka cena, nezahŕňa vš. 
požad. práce, nedôsl. vyprac. 
ponuka; 4. 379 798 Sk - 
navrhnuté zracionálnenie, 
bezbariérový vstup, podrobne 
zmapovali terén

obj. z 12.9.08 v cene                           
379 798 Sk

Odovzdávací a preberací protokol z 
19.11.08;                                              
Fa z 19.11.08 v sume 379 798 Sk  

druh
predp.hodnota 
(bez DPH) zo dňa

       cenové ponuky v Sk      
(bez DPH)

24

Vypracovanie optimálneho 
návrhu modernizácie 
vykurovania a prípravy 
TÚV a jeho realizácia v 
objekte MŠ Budkova ul.

s nízkou hodn.,  
HAVÁRIA, nie je 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu, 
návrh 3 čl. komisie

800 000 Sk
prieskum trhu - 
oslovené 3 subjekty

z 18.6.2008, schválené 
prednostom 19.6.08

1. 519 200 Sk,                           
2. 439 000 Sk,                                  
3. 654 000 Sk

ZoD z 30.6.2008 v sume              
439 000 Sk, presná špecif. 
úkonov a ceny je v Prílohe, 
Dodatok č.1 z 28.10.08 - zmena 
ceny diela na 620 014 Sk z 
dôvodu naviac prác uvedených 
v Prílohe v sume 181 014 Sk  

protokol o odovzdaní a prevzatí stavby 
z 28.8.2008 podľa ZoD;                        
Fa z 31.10.2008 podľa ZoD v sume         
439 000 Sk;                                                        
Fa z 31.10.08 podľa Dod. č.1 k ZoD            
v sume 181 014 Sk

25

Rekonštrukcia 
hydroizolačného plášťa, 
klampiarskych prvkov a vš. 
doplnkových konštrukcií 
plochej strechy na ZŠ 
Mudroňova, vrátane návrhu

s nízkou hodnotou, 
návrh 3 čl. komisie

2 500 000 Sk

28.8.08 - úr. tabuľa, 
internet - oznámenie 
o VO + prieskum 
trhu - oslovené 3 
subjekty

zo 16.9.08, schválené 
prednostom 22.9.08 + 
záznam z prieskumu 
trhu z 28.8.08

1 630 916 Sk

ZoD zo 17.10.08 v sume            
1 630 916 Sk,  Dodatok č. 1 z 
19.11.08 - zmena ceny diela na 
2 333 305 Sk  -nevyhn. potreba 
vykonať práce nad rámec ZoD, 
Dodatok č. 2 -zmena času 
plnenia -klimat. podm., práce 
naviac

Záznam z prevzatia diela z 27.11.08 
(práce navyše) - protokol o odovzd. 
celého diela nie je doložený;                     
Fa z 8.12.08 na zákl. Dodatku č.1           
v sume 702 389 Sk;                                  
Fa z 15.4.09 na zákl. ZoD a Dodatkov 
č.1 a č. 2 v sume 1 630 916 Sk 

26

Posúdenie jestvujúceho 
stavu, PD a rekonštrukcia 
bleskozvodu na plochej 
streche na ZŠ Mudroňova

s nízkou hodnotou, 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu

298 100 Sk
prieskum trhu  - 
oslovené 3 subjekty

záznam z prieskumu 
trhu z 13.10.2008

1. 333 400 Sk;                              
2. 298 100 Sk;                              
3. 340 750 Sk

obj. zo 14.10.08 v cene          
298 100 Sk

Zápis o odovzdaní a prevzatí 
bleskozvodu z 5.5.2009;                       
Fa zo 14.5.2009 v sume 298 100 Sk 

P. 
č. Predmet obstarávania

Zákazka (podľa žiadanky) Výber uchádzača 
(prieskum trhu, 

oznámenie o VO, výzva 
na predkl. ponúk, )

Vyhodnotenie prieskumu trhu
Zmluva o dielo                         

resp. objednávka  (bez DPH)

Faktúry                                                
(bez DPH)
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27
Búracie práce na budove DJ 
na Javorinskej ul. podľa PD 
Ing. Milanovej - 2008

s nízkou hodnotou, 
návrh 5 čl. komisie

1 520 000 Sk
8.4.2008  - úr. 
tabuľa, internet - 
oznámenie o VO 

21.4.2008, schvál. 
prednostom 22.4.2008

1. 1 633 332,00 Sk                
2. 1 260 229 Sk,                        
3. 1 168 275 Sk,                            
4. 1 177 712,00 Sk

ZoD z 2.5.2008 v cene                       
1 168 275 Sk, termín ukončenia 
prác 26.5.2008; Dodatok č. 1 k 
ZoD z 19.11.08 - cena 
odsúhlasených naviac prác v 
sume 606 531 Sk - v Prílohe 
Krycí list rozpočtu

protokol o odovzdaní prác z 15.7.2008;              
Fa z 5.8.2008  za búracie práce v sume 
1 168 275 Sk;                                                        
Fa z 18.11.08 za naviac práce podľa 
Dodatku č. 1 v sume 606 531 Sk  

28

Dodávka optimálneho 
návrhu modernizácie 
vykurovaia a prípravy TÚV 
v objekte MŠ Javorinská

s nízkou hodnotou, 
návrh 5 čl. komisie

700 000 Sk
12.5.2008 - úr. 
tabuľa, internet - 
výzva 

26.5.200, schválené 
prednostom 27.5.2008

1. 756 303 Sk                         
2. 1 114 896 Sk,                        
3. 697 400 Sk                            

ZoD z 24.6.2008 v cene         
697 400 Sk podľa cen. ponuky 
(Príloha 1); obj. (naviac práce) 
v cene 249 969,40 Sk

Záznam o odovzdaní dokladov z 
5.12.2008;                                                  
Fa z 5.12. 08 podľa ZoD v sume            
697 400 Sk;                                                        
Fa podľa obj. v sume 249 969,40 Sk 

29
PD a montáž poplachového 
systému narušenia pre 
budovu MŠ Javorinská 9

s nízkou hodn., 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu

120 000 Sk
23.5.2008 - úr. 
tabuľa, internet - 
oznámenie o VO 

Záznam z prieskumu 
trhu z 1.7.2008

1. 266 992 Sk                         
2. 141 317 Sk,                        
3. 109 276 Sk                            

obj.  z 2.7.2008 v cene 130 038 
Sk  (109 276 Sk bez DPH)

Zápis o prevzatí diela do trvalej 
prevádzky z 27.11.08; Faz 29.11.08 v 
sume 109 276 Sk 

druh
predp.hodnota 
(bez DPH) zo dňa

       cenové ponuky v Sk      
(bez DPH)

30
Rekonštrukcia vnútorných 
priestorov v objekte na MŠ 
Javorinská 9

s nízkou hodnotou, 
návrh 5 čl. komisie

3 627 234 Sk
5.5.2008- úr. tabuľa, 
internet - oznámenie 
o VO 

z 26.5.2008, schválené 
prednostom 27.5.2008 
+ záznam z prieskumu 
trhu zo 6.5.2008

1. 3 255 246 Sk,                      
2. 3 575 406 Sk,                         
3. 3 546 175 Sk,                         
4. 3 389 861 Sk,                           
5. 3 998 678 Sk              
(vybratý 3. uchádzač - 
nepožadujú zálohu, oproti 
rozpočtu lacnejší, s 1. 
uchádzačom nemá MiÚ 
dobré skúsenosti)

ZoD z 29.7.08 v cene                   
3 546 176 Sk b podľa cen. 
ponuky (Príloha 1); Dodatok č. 
1 k ZoD zmena ceny diela na      
4 502 959 Sk - nevyhn. potreba 
vykonať práce nad rámec ZoD 
(Príloha 1 - Krycí list 
rozpočtu), zmena lehoty  na 
vykonanie diela z 10.8. na 
15.10.2008, zmena plat. 
podmienok 

Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby z 
30.10.2008;                                            
Fa z 25.9.08 podľa ZoD v sume                    
1 865 650 Sk ;                                                    
Fa z 31.10.2008 v sume                              
2 637 309,00 Sk - konečná Fa podľa 
ZoD a Dodatku  č.1

31

PD a realizácia 
rekonštrukcie 
vzduchotechniky na objekte 
MŠ Javorinská 9

s nízkou hodnotou, 
návrh 3 čl. komisie

700 000 Sk

podľa zápisu z 
vyhodnot. priesk. 
trhu malo byť 
oznámenie o VO 
zverejnené 23.5.08 - 
v spise nie je doklad, 
na int. nebolo 

zo 16.7.08, schválené 
prednostom 23.7.08

1. 660 468 Sk,                           
2. 697 884 Sk,                            
3. 771 256 Sk 

ZoD z 29.7.08 v cene                  
660 486,10 Sk podľa cen. 
ponuky (Príloha 1)

Zápis o odovzdaní a prevzatí prác z 
24.11.08;  Fa  z 25.11.08 v sume                   
660 486,10 Sk 

32
Výmena technológie 
kuchyne a práčovne v 
objekte na Javorinskej 9

s nízkou hodnotou, 
návrh 5 čl. komisie

1 100 000 Sk
23.5.08 - úradná 
tabuľa, internet - 
oznámenie o VO

zo 4.7.08, schválené 
prednostom 4.7.2008

1. 1 519 730 Sk,                               
2. 1 049 132 Sk,                         
3. 1 392 410 Sk

ZoD z 30.7.08 v cene                      
1 049 132 Sk podľa cen. 
ponuky (Príloha 1)

Odovzdávací protokol z 2.12.08;            
Fa z 2.12.08 v sume 1 049 132 Sk 

Vyhodnotenie prieskumu trhu
Zmluva o dielo                         

resp. objednávka  (bez DPH)

Faktúry                                                
(bez DPH)

P. 
č. Predmet obstarávania

Zákazka (podľa žiadanky) Výber uchádzača 
(prieskum trhu, 

oznámenie o VO, výzva 
na predkl. ponúk, )
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33
Obnova maľovky v objekte 
MŠ Medená 24

s nízkou hodnotou, 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu

41 218,50 Sk
prieskum trhu - 
oslovené 3 subjekty

záznam z prieskumu 
trhu z 22.8.2008

1. 49 046 Sk,                              
2. 53 164 Sk,                                   
3. 57 653 Sk 

obj. z 22.8.2008 v cene                   
49 050 Sk

Fa zo 17.9.2008 v sume 49 050 Sk 

34

Výmena PVC krytiny - 
štandart na chodbách cca 94 

m2, schodoch cca 59 bm v 
areáli ZŠ Jesenského 6

s nízkou hodnotou, 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu

49 055 Sk
prieskum trhu - 
oslovené 3 subjekty

záznam z prieskumu 
trhu z 22.8.2008

1. 58 375 Sk,                            
2. 60 594 Sk,                         
3. 61 060 Sk 

obj. z 22.8.2008 v cene                     
58 375 Sk

Fa z 10.9.2008 v sume 58 375 Sk 

35

Vybrúsenie parkiet v 
telocvični, vymaľovanie a 
nalakovanie parkiet, oprava 
a výmena poškodených 
parkiet v areáli: ZŠ Hlboká 
cesta 4

s nízkou hodnotou, 
povinnosť vykonať 
prieskum trhu

54 650 Sk
prieskum trhu - 
oslovené 3 subjekty

záznam z prieskumu 
trhu z 22.8.2008

1. 54 650 Sk,                           
2. 79 500 Sk,                                  
3. 68 611 Sk

obj. z 8.9.2008 v cene                    
54 650 Sk

Protokol o odovzdaní a prevzatí prác z 
3.12.2008;                                                          
Fa z 5.12.2008 v sume 54 405 Sk 
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