
Špeciálna základná škola, Tichá 50, 072 04  Trhovište 
IČO: 31309577 

 

ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 

Súhrnná správa o zákazkách podľa  
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s 

cenami vyššími ako 1000 EUR 
za rok 2012 

P. 
č. 

Druh 
zákazky  
(tovary / 
služby / 

stavebné 
práce) 

Názov predmetu zákazky (stručný opis) 

Predpokladaná 
hodnota 

zákazky v Eur 
bez DPH 

Typ zákazky                                  
(určený na základe 
finančných limitov 
podľa § 4 zákona č. 

25/2006 Z.z.) 

Dodávateľ predmetu 
zákazky 

(názov, sídlo, IČO) 

Úhrn 
plnení za 

kalendárny 
rok 

(suma 
spolu 

s DPH za 
všetky 

zákazky) 

1 tovary 
nákup kanc.materiálu, nástenky, hliníkové regály, hliníkové 
schody, učebné a komp. pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 

               
4 000,00    

zákazka s nízkou 
hodnotou 

Ing. Ľudovít Paulina 
MIPA 
Stavbárov 3 
071 01  Michalovce 
IČO: 32687699 

4 570,82 € 

2 tovary nákup DHM -tlačiareň, poč.zostava, skartovací stroj, napajácie 
zdroje, opravy, tonery, náplne 

              
2 000,00    

zákazka s nízkou 
hodnotou 

GNOMA s.r.o. 
Partizánska 23 
071 01 Michalovce 
IČO: 36213063 

2 347,53 € 



3 tovary police, skrine, skrinky 
                               

800,00    
zákazka s nízkou 
hodnotou 

EIDON spol. s r.o.  
Vihorlatská 1703/1 
Michalovce 071 01 
IČO: 47 185 881 

16,81 € 

4 Stavebné 
práce 

Dokončenie ihriska pri zrekonštruovanej škole, zhutnenie 
povrchu, dovoz antuky, vyrovnanie povrchu, výroba 
futbalových bránok, dodávka materiálu súvisiaca s prácami 

               
6 500,00    

zákazka s nízkou 
hodnotou 

Michal Dubravčák 
Malčice 206 
072 06 Malčice         
IČO:  
41506332 

6 404,00 € 

5 tovary 

Spotrebný materiál –primalex, lepidlá, 
stierky,čistiace,dezinfekčné,hygienické,deratizačné,prostriedky, 
farby tabuľové, farby na drevo,železo, bežný materiál potrebný 
k údržbe školy 

              500,00    zákazka s nízkou 
hodnotou 

PPG DECO  prev. 
Michalovce, 
Priemyselná 5813 
Michalovce 
 
 

466,60 € 

6 tovary 

semená, osivo, hnojivo, zemina, postreky  na pozemok, 
postreky na kvetiny v škole, truhlíky s podložkami, kvetináče s 
podložkami 

               200,00    zákazka s nízkou 
hodnotou 

Poľnosev 
Priemyselná 5795 
071 01  Michalovce 
IČO: 36598496 

289,03 € 

7 tovary 

plávajúca podlaha do zborovne, podložky pod podlahu, 
okrajové lišty, záchytky, rohovky, skrutky, koncovky, podložky 
pod stoličky 

              500,00    zákazka s nízkou 
hodnotou 

Interiér Invest Košice 
Kukučínova 23 
040 01  Košice  
IČO: 36190381 

472,63 € 

8 tovary 
Spotrebný materiál – skrutky,vrtáky,brúsny papier, 
matice,podložky, klince, smetné nádoby 

                               
300,00    

zákazka s nízkou 
hodnotou 

Tripark ,Stavbárov 6 
Michalovce 071 01 
IČO:36210340 

261,22 € 

 

 


