
SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1.000 € v zmysle § 9 ods. 9                    zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní za obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014

Hodnota zákazky         

s DPH
Predmet zákazky

Identifikácia úspešného 

uchádzača

V Rimavskej Sobote 07.04.2014

riaditeľ školy

dodanie služby, Zabezpečenie 1.3.1.3 

Asistent projektového manažéra (637004) a 

1.5.3.1. Manažér monitoringu (637004) v 

rámci projektu „Zavedenie inovatívnych a 

moderných metód vyučovania“, kód ITMS 

projektu 26110130677, Slovník spoločného 

obstarávania (kód CPV): 85312320-8 – 

poradenské služby 

Ing. Martina Hakelová,  

Tatranská 92,                        974 

01 Banská Bystrica

EQUILIBRIA, s.r.o.                     

Letná 42                                     

040 01 Košice

PaedDr. Jaroslav Bagačka

dodanie služby, Zabezpečenie 1.6. Publicita 

projektu (637003), v rámci projektu 

„Zavedenie inovatívnych a moderných metód 

vyučovania“, kód ITMS projektu 

26110130677, slovník spoločného 

obstarávania (kód CPV): 79340000–9 – 

reklamné a marketingové služby. 

2.398,32 €

uskutočnenie stavebných prác, oprava a 

úprava trojdielneho okna, posilňovňa 

(havarijný stav, nebezpečenstvo úrazu),         

1. poschodie, podľa ponukového listu           

č. 9095584

1.905,00 €

dodanie služby, Zabezpečenie 1.3.3.2. 

Pracovník pre verejné obstarávanie (637004 

verejné obstarávanie) v rámci projektu 

„Zavedenie inovatívnych a moderných metód 

vyučovania“, kód ITMS projektu 

26110130677, Slovník spoločného 

obstarávania (kód CPV): 79418000-7 – 

poradenské služby pre obstarávanie

Ing. Miroslav Bartko                  

Bačíkova 12                             

040 01 Košice

Montag, s.r.o., Škultétyho 350, 

979 01 Rimavská Sobota,          

047-5811788

13.680,00 €

5.184,40 €

dodanie služby, Zabezpečenie 5.3.1. Lektor 

1 (637001), 5.3.3. Lektor 2  (637001), 5.3.4. 

Lektor 3 (637001) v rámci projektu 

„Zavedenie inovatívnych a moderných metód 

vyučovania“, kód ITMS projektu 

26110130677, slovník spoločného 

obstarávania (kód CPV): 80570000-0 

–školenia zamerané na osobný rozvoj.

APROMOD, s.r.o.              

Bratislavská 716/2                       

900 46 Most pri Bratislave

uskutočnenie stavebných prác, oprava a 

úprava hotelovej učebne č. 102 (havarijný 

stav, nebezpečenstvo úrazu, zhnité rámy 

okien, vypadávanie okenného skla)

Expresstav, s.r.o., Sobôtka 34, 

979 01 Rimavská Sobota,    

mobil 0911802401

5.368,00 €

4.100,00 €




