
P.č.
Názov

predmetu zákazky

Druh zákazky

(tovar, služba, 

práca,  potraviny)

 Predpokl.

hodnota zákazky

v € bez DPH 

 Zdroj

financovania 

 Trvanie zmluvy/

rámcovej dohody

(v mesiacoch) 

Predpokladaný 

termín 

začatia procesu VO

1
 mrazené výrobky a 

lahôdkový tovar
potraviny 11 250,00 41 12 2020/01

2 mlieko, mliečne výrobky potraviny 12 100,00 41 12 2020/01

3
chlieb, pečivo a ostat. pekár. 

výrobky
potraviny 19 000,00 41 12 2020/01

4
dezinfekčné a čistiace 

prostriedky
tovar 8 300,00 41 12 2020/01

5 ovocie, zelenina potraviny 17 000,00 41 12 2020/04

6 Suchý potravinový tovar potraviny 22 500,00 41 12 2020/04

7
Konzerované potraviny a 

nápoje
potraviny 21 000,00 41 12 2020/04

8
15100000-9: mäso, mäsové 

výrobky
potraviny 35 000,00 41 12 2020/05

9
09111100-1:   uhlie s 

približovaním k 

vykurovaciemu telesu

tovar 49 000,00 41 7 2020/7

10
vybudovanie bezbarierového 

vstupu na poschodie pavilónu 

Centrum - zvislá plošina

stavebná práca 43 750,00 41 - KV na samotný výkon
v závislosti od 

schváleného rozpočtu

11
vybudovanie bezbarierového 

vstupu do administratívnej 

budovy - nájazdová rampa

stavebná práca 40 500,00 41 - KV na samotný výkon
v závislosti od 

schváleného rozpočtu

12

projektová dokumentácia k 

vybudovaniu nového pavilónu 

pre 30 osôb - ŠZ 

koedukovaný

stavebná práca 52 750,00 41 - KV na samotný výkon
v závislosti od 

schváleného rozpočtu

13
vybudovanie bezbarierového 

vstupu na poschodie pavilónu 

Javor - zvislá plošina

stavebná práca 35 500,00 41 - KV na samotný výkon
v závislosti od 

schváleného rozpočtu

14

obnova ubytovacích 

priestorov odd. 2 - stavebná 

úprava 2 interiérových dverí s 

osadením jednokrídlových 

dverí so zárubňou a 

maľovanie oddelenie - NKP

stavebná práca 12 200,00 41 - KV na samotný výkon
v závislosti od 

schváleného rozpočtu

15
vybudovanie bezbarierového 

vstupu na poschodie pavilónu 

Breza - zvislá plošina

stavebná práca 82 000,00 41 - KV na samotný výkon
v závislosti od 

schváleného rozpočtu

16 osobný automobil typu combi tovar 12 800,00 41 - KV na samotné plnenie
v závislosti od 

schváleného rozpočtu

17
EK633001 postele s 

polohovateľným roštom a 

matracom

tovar 10 080,00 41
operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
2020/09
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18
EK633006 ostatný materiál na 

opravy a údržbu
tovar 9 080,00 41

operatívne podľa potreby / 

na jedno plnenie
operatívne

Plán VO neobsahuje zákazky, na ktoré sa zákon o VO v zmysle §1 ods. 2 až 14 nevzťahuje


