
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK   2017 

 

PREDMET ZÁKAZKY 

ZÁKAZKA Z 

VECNÉHO 

HĽADISKA 
(tovar, služba, práce) 

ZÁKAZKA Z 

FINANČNÉHO HĽADISKA 
(druh zákazky- nadlimitná, 

podlimitná,  

zákazka s nízkou hodnotou  

podľa § 117) 

POSTUP 

 
(vestník VO, ponuky, eks) 

Predpokladaná 

hodnota  

v  € 

 

Oddelenie  výstavby ÚPaŽP 

Výstavba chodníka od 1. BD  do centra mesta - 

Levočská 
stavebné práce  zákazka s nízkou hodnotou ponuky      13000 

Rekonštrukcia chodníka Jarková (pravostranný 

chodník k vlakovej stanici) 
stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     20000 

Výstavba cyklistického chodníka Sabinov - 

Drienica 
stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     50000 

Vyasfaltovanie odstavných plôch pred vstupom do 

polikliniky 
stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky      20000 

 Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Sabinove  stavebné práce  zákazka s nízkou hodnotou ponuky     15000 

 Rekonštrukcia chodníka od Ul. SNP po 

Nezabudovu 
stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     12000 

 Rekonštrukcia chodníkov  Jesenského, F. Kráľa stavebné práce  zákazka s nízkou hodnotou ponuky     20000 

Výstavba prístupovej komunikácie k BD 

Nezabudova + VO 
stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky      25000 

Rekonštrukcia komunikácie  G. Svobodu  oprava   

chodník so schodmi k Ul. Moyzesovej 
stavebné práce  zákazka s nízkou hodnotou  ponuky     19000 

 Rekonštrukcia chodníka pred BD 17. novembra  

70-77 
stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     15000 

Rekonštrukcia chodníka pred BD  Puškinova 19-

22 
stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     10000 

 Rekonštrukcia chodníka  Murgašova  9-14 stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou  ponuky     15000 

 Rekonštrukcia stanovíšť kontajnerov pri BD  stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou  ponuky     20000 

Oprava  fasády MsÚ (nová maľba) stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     15000 

Výmena okien  - KD Orkucany stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     10000 



 

Oddelenie organizačné a správne + CSS 

Čistiace potreby      

Pracie prášky a aviváž tovar zákazka §  117 ponuky  

Hygienické potreby ( servítky a pod.) tovar zákazka  §  117 ponuky   

Čistiace potreby tovar zákazka  § 117 ponuky   

Kancelársky papier tovar zákazka  §  117 ponuky   

Kancelárske potreby tovar zákazka  §  117  ponuky   

Toner repasované tovar zákazka  §  117 ponuky   

Cartridge tovar zákazka  §  117 ponuky   

Čistiace prostriedky tovar zákazka  § 117 ponuky   

Vrecko do vysávača tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Všeob. spotrebný  materiál tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Elektro  materiál tovar zákazka  §  117 priame zadanie   

Spotrebný mat. k výpočt. technike tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Prevádzkové stroje, prístroje tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Spevnenie odstavnej plochy pri MŠ 9. mája stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     10000 

 Obnova vozového parku MsÚ tovar zákazka s nízkou hodnotou eks      15000 

Výstavba ihriska  Ul. Jakubovanská stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou  vestník        3000 

Obnova zastaraných kamier kamerového systému 

MsP 
stavebné práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky     10000 

Obnova strojného vybavenia školských jedální: tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky     10000 

Detské ihrisko v areály MŠ 17. novembra 

 

stavebné práce 

 

Zákazka s nízkou hodnotou 

 

ponuky 

 

    10000 

 

Prehĺbenie studní na mestskom kúpalisku 

Rekonštrukcia WC – reštaurácia MsKS 

CVČ – rekonštrukcia kanalizácie (havarijný stav) 

stavebné práce 

stavebné práce 

stavebné práce 

zákazka s nízkou hodnotou 

zákazka s nízkou hodnotou 

zákazka s nízkou hodnotou 

ponuky 

     5000 

  10000 

    3500 



Prevádzkové stroje, prístroje tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Nákup konvektomatu  CSS na Ul. J. Borodáča č. 7 

 tovar 

Zákazka  §117 

ponuky    6000 

Nábytok  tovar zákazka §  117  ponuky    5000  

     

Úprava vozidla pre CSS práce zákazka  §  117 ponuky    4000  

Interiérové vybavenie  tovar zákazka  §  117 ponuky    

Telekomunikačná technika tovar zákazka  §  117 priame zadanie   

Pracovné  odevy tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Pracovná obuv tovar zákazka § 117 priame zadanie  

Posteľná bielizeň tovar zákazka § 117 priame zadanie  

Propagácia služby zákazka  §  117 ponuky   

Všeobecné  služby služba zákazka  §  117 priame zadanie   

Údržba telekomunikácii služba zákazka  §  117 priame zadanie   

Údržba strojov, prístrojov a pod. služba zákazka  §  117 priame zadanie   

Údržba admin. budov práce zákazka  §  117  priame zadanie   

Materiál - údržba tovar zákazka § 117    

Materiál -  chata tovar zákazka  § 117 priame zadanie   

Porez palivového  dreva  - chata služba zákazka §  117 priame zadanie   

Údržba -  chata služba, práce zákazka §  117 priame zadanie   

 

Oddelenie  správy majetku a VS 

Nákup a výsadba stromov práce zákazka § 117 ponuky   

Dielenský materiál a  náradie tovar   zákazka  § 117 priame zadanie     

Záhradný materiál a  náradie   tovar   zákazka  §  117 priame zadanie    

Vrecia na odpad tovar zákazka  § 117  eks   

Farby a maliarske potreby  tovar zákazka § 117  priame zadanie   

Zámočnícke práce práce  zákazka §  117 priame zadanie   

Stavebné práce   práce  zákazka §  117 ponuky   



Stavebný materiál tovar zákazka §  117 priame zadanie   

Pracovné odevy, pracovná obuv, pomôcky  tovar zákazka § 117 eks    

     

     

                                                                               Oddelenie školstva, kultúry  /MŠ, ŠJ, CVČ/ 

POTRAVINY:     

151 mäsá tovar zákazka  s nízkou hodnotou ponuky   

152 ryby tovar zákazka  s nízkou hodnotou ponuky   

153 zelenina sušená a konzervovaná tovar zákazka s nízkou hodnotou prieskum trhu  

154 oleje tovar zákazka s nízkou hodnotou prieskum trhu  

155 mlieko a mliečne výrobky tovar zákazka s nízkou hodnotou prieskum trhu  

156 múka, ryža tovar zákazka  s nízkou hodnotou  ponuky  

158 chlieb, cestoviny tovar zákazka s nízkou hodnotou  ponuky   

011 čerstvé ovocie a zelenina 
tovar 

zákazka  s nízkou hodnotou  
ponuky  

 
 

Hygienický materiál tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Kancelársky materiál tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Papier tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Tonery tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Elektromateriál tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

údržbársky materiál tovar zákazka  s nízkou hodnotou ponuky   

Športové potreby a iné tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Ceny do súťaží  tovar Zákazka s nízkou hodnotou ponuky  

Interiérové vybavenie  tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky  

Údržba strojov služba Zákazka s nízkou hodnotou   

Stroje ,prístroje , zariadenia  tovar zákazka  ponuky   

Učebné pomôcky  tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

Pracovné odevy tovar zákazka s nízkou hodnotou ponuky   

     

 
 

Zákazka § 9 ods. 9  ponuky  



 

                                                                                       Oddelenie  regionálneho rozvoja  Zákazka § 9 ods. 9 ponuky 10 000 € 

PD MŠ  Jarková stavebné práce § 117  -      10000 € 

Externý manažment  služby § 117      4000 € 

Kamerový systém  § 113     29000 € 

                                                                                     Oddelenie finančné 

Poskytnutie úveru  služby   §  117 ponuky   

     

                                                                         Oddelenie -  referát informatiky 

     

Nehmotný majetok -  tovar zákazka § 117 cenová ponuka  

Údržba výpočtovej techniky -  služba zákazka §  117 cenová ponuka opravy PC, tlačiarní 

     

     

     

 

 


