
Zákazky realizované obstarávateľom v roku 2017

Tablety na vyučovanie informatiky zákazka s nízkou hodnotou (EKS) tovar 3 379,00 €             

Tablety pre vyučovanie anglického jazyka zákazka s nízkou hodnotou (EKS) tovar 4 550,00 €             

Ubytovanie a stravovanie žiakov počas 
lyžiarskeho kurzu pre 1. ročník

zákazka s nízkou hodnotou služba 6 656,00 €             

Sirupy a minerálna voda ZNH - prieskum trhu - hospodárnosť tovar 1 135,06 €             

Ultrakrátky dataprojektor ZNH - prieskum trhu - hospodárnosť tovar 1 145,18 €             

Tonery zákazka s nízkou hodnotou (EKS) tovar 1 850,00 €             

Tablety pre učiteľov zákazka s nízkou hodnotou (EKS) tovar 8 350,00 €             

Zákazky realizované prostredníctvom ODDIVO v roku 2017

Ostatné potraviny pre ŠJ pri GMRZH zákazka s nízkou hodnotou potraviny 26 815,536 €         

Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ pri GMRZH zákazka s nízkou hodnotou potraviny 27 774,80 €           

Pekárenský tovar a čerstvé pečivo pre ŠJ pri 
GMRZH

zákazka s nízkou hodnotou potraviny 3 051,426 €           

Čerstvé vajcia pre ŠJ pri GMRZH* zákazka s nízkou hodnotou potraviny 1 530,00 €             

Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ pri GMRZH zákazka s nízkou hodnotou potraviny 14 952,70 €           

Mrazené výrobky pre ŠJ pri GMRZH zákazka s nízkou hodnotou potraviny 17 797,16 €           

Čerstvé vajcia 2 pre ŠJ pri GMRZH* zákazka s nízkou hodnotou potraviny 3 420,00 €             

Správa PC siete** zákazka s nízkou hodnotou služba 9 600,00 €             

Čerstvé ovocie a zelenina pre ŠJ pri GMRZH zákazka s nízkou hodnotou potraviny 14 587,21 €           

Žiar nad Hronom, 9. februára 2018

Ing. Dana Paálová
riaditeľka školy

* Dodávateľ odstúpil od zmluvy, bolo vykonané nové verejné obstarávanie.

** Dodávateľ nie je platcom DPH.

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 2017 

Predmet zákazky
Druh zákazky Konečná celková 

hodnota zákazky 
(s DPH)Podľa finančného limitu

Podľa predmetu 
zákazky


