
Zákazky realizované školou

Doprava žiakov na lyžiarsky kurz iná zákazka služba 1 533,60 €                          

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
a ochrana pred požiarmi

prieskum trhu - efektívnosť služba 432,00 €                              

Školské lavice a stoličky iná zákazka tovar 2 459,70 €                          

Dodávka a montáž interaktívnych 
dataprojektorov

iná zákazka s využitím ET tovar 3 489,00 €                          

Zákazky realizované prostredníctvom ODDVO

Mliečne výrobky pre ŠJ GMRZH iná zákazka potraviny 15 476,65 €                        

Správa PC siete a počítačovej techniky 
Gymnázia MR v Žiari nad Hronom

iná zákazka služba 9 600,00 €                          

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za 
škodu (GMRZH)

iná zákazka služba 1 242,00 €                          

Mliečne výrobky pre ŠJ GMRZH (nedošlo 

k podpísaniu zmluvy)
iná zákazka potraviny 22 406,70 €                        

Pekárenské výrobky a čerstvé pečivo pre 
ŠJ GMRZH

iná zákazka potraviny 2 468,10 €                          

Ostatné potraviny pre ŠJ GMRZH iná zákazka potraviny 19 991,40 €                        

Mrazené výrobky pre ŠJ GMRZH iná zákazka potraviny 14 165,40 €                        

Čerstvé mäso a mäsové výrobky pre ŠJ 
GMRZH

iná zákazka potraviny 12 186,60 €                        

Čerstvé ovocie a zeleniny pre ŠJ 
GMRZH

iná zákazka potraviny 12 270,30 €                        

Toner pre GMRZH iná zákazka tovar 1 457,40 €                          

Prenosný video zväčšovací systém pre 
GMRZH

iná zákazka - priame 
rokovacie konanie

tovar 2 780,00 €                          

Počítačové zostavy pre GMRZH iná zákazka tovar 11 791,20 €                        

Čerstvé ovocie a zelenina pre ŠJ 
GRMZH

iná zákazka potraviny 15 586,80 €                        

V Žiari nad Hronom dňa 14. 03. 2016

Ing. Dana Paálová

riaditeľka školy

na základe požiadavky na zabezpečenie zákazky v súlade s aktuálne platným Príkazom predsedu BBSK k procesu verejného 

obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb organizácie 

a OvZP BBSK

Predmet zákazky

Druh zákazky
Konečná celková hodnota 

zákazky (s DPH)Podľa finančného limitu Podľa predmetu zákazky

Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

Výročná správa

o stave a výsledkoch verejného obstarávania za rok 2015 

Predmet zákazky

Druh zákazky
Konečná celková hodnota 

zákazky (s DPH)Podľa finančného limitu Podľa predmetu zákazky


