
Zákazky realizované školou

1.
Ubytovanie a stravovanie žiakov počas 
LK pre 1. ročník

iná zákazka služba 9 048,00 €           

2.
Doprava žiakov na lyžiarsky kurz, 
Tatranská Lomnica, 1. ročník

iná zákazka služba 2 084,00 €           

3. Lanovky a vleky (skipasy) pre 1. ročník iná zákazka, priame zadanie služba 2 905,00 €           

4.
Ubytovanie a stravovanie žiakov počas 
LK pre TERCIU

iná zákazka služba 3 120,00 €           

5.
Doprava žiakov na lyžiarsky kurz, 
Tatranská Lomnica, TERCIA

iná zákazka služba 1 036,00 €           

6. Školské lavice a stoličky
zákazka s nízkou hodnotou, 
cez ET

tovar 2 190,00 €           

7. Zariadenia na prípravu jedál
podlimitná zákazka s využitím 
ET

tovar, služba 7 599,00 €           

8. Čerstvé vajcia pre ŠJ prieskum trhu - efektívnosť potraviny 1 195,00 €           

9. Špirálový hnetač cesta pre ŠJ
podlimitná zákazka, priame 
zadanie 

tovar, služba 4 740,00 €           

10. Automatický odšťavovač
zákazka s nízkou hodnotou, 
cez ET

tovar 1 711,99 €           

11. Tonery
zákazka s nízkou hodnotou, 
cez ET

tovar 3 250,08 €           

12. Skrine do tried prieskum trhu - efektívnosť tovar, služba 952,00 €              

13. Chladiace zariadenie pre ŠJ
zákazka s nízkou hodnotou, 
cez ET

tovar 1 130,00 €           

14.
Bezpečnosť práce a ochrana pred 
požiarmi

prieskum trhu - efektívnosť služba 432,00 €              

15.
Ubytovanie a stravovanie žiakov počas 
LK - KVI, TER

zákazky s nízkou hodnotou služba 5 360,00 €           

16. Lanovky a vleky (skipasy) pre KVI, TER
zákazka s nízkou hodnotou, 
priame zadanie

služba 2 205,00 €           

Zákazky realizované prostredníctvom ODDVO

1.
Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ 
GMRZH

zákazka s nízkou hodnotou potraviny
 odstúpenie od 

zmluvy 

2.
Pekárenský tovar a čerstvé pečivo pre 
ŠJ GMRZH

zákazka s nízkou hodnotou potraviny 2 025,80 €           

3. Ostatné potraviny pre ŠJ GMRZH zákazka s nízkou hodnotou potraviny 23 041,24 €         

4. Mrazené výrobky pre ŠJ GMRZH zákazka s nízkou hodnotou potraviny
 odstúpenie od 

zmluvy 

5. Sirupy a minerálna voda pre ŠJ GMRZH zákazka s nízkou hodnotou potraviny 513,41 €              

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

Výročná správa

o stave a výsledkoch verejného obstarávania za rok 2016 

P. č. Predmet zákazky
Druh zákazky Konečná celková 

hodnota zákazky 
(s DPH)Podľa finančného limitu

Podľa predmetu 
zákazky

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

P. č. Predmet zákazky
Druh zákazky Konečná celková 

hodnota zákazky 
(s DPH)Podľa finančného limitu

Podľa predmetu 
zákazky



6.
Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ 
GMRZH - opakované

zákazka s nízkou hodnotou potraviny 22 809,56 €         

7.
Správa PC siete a počítačovej techniky 
Gymnázia MR v Žiari nad Hronom

zákazka s nízkou hodnotou služba 9 000,00 €           

8. Mäso a mäsové výrobky zákazka s nízkou hodnotou potraviny 12 813,12 €         

9. Mrazené výrobky pre ŠJ GMRZH - 2 zákazka s nízkou hodnotou potraviny 15 696,97 €         

10.
Čerstvé ovocie a zelenina pre ŠJ 
GRMZH

zákazka s nízkou hodnotou potraviny 13 278,84 €         

V Žiari nad Hronom dňa 14. 02. 2017

Ing. Dana Paálová
riaditeľka školy


