Plán verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb na rok 2018 ZŠ pri kríži 11, Bratislava

P. č.

1.

2.

Názov
predmetu
zákazky

stavebné,
montážne,
inštalačné a
opravné
práce
Počítačové
zariadenia a
spotrebný
materiál

Tovary/
stavebné práce/
služby

Spoločný slovník
obstarávania (CPV kód)

stavebné práce

Predpokladaný
dátum podpísania
zmluvy /rámcovej
dohody/
objednávky

Trvanie zmluvy
rámcovej
dohody
(v mesiacoch)

júl 2018

júl 2018

objednávka

prieskum trhu

august 2018

septenber 2018

objednávka

2 160,00 €

priame zadanie

september 2018

november 2018

objednávka

16 000,00 €

19 200,00 €

prieskum trhu

apríl - máj 2018

jún 2018

24 mesiacov

8 500,00 €

10 200,00 €

prieskum trhu

december 2018

február 2019

24 mesiacov

6 700,00 €

prieskum trhu na
ubytovanie podľa
8 040,00 €
§117

november 2018

december 2018

objednávka

prieskum trhu na
ubytovanie podľa
12 600,00 €
§117

október 2018

november 2018

objednávka

február 2018

podľa objednávok

objednávka

Predpokladaný
Použitý postup vo
dátum vyhlásenia
verejnom
verejného
obstarávaní
obstarávania

montáž oplotenia

rozpočet

4 150,00 €

4 980,00 €

4 150,00 €

4 980,00 €

priame zadanie

rozpočet

38 000,00 €

45 600,00 €

38 000,00 €

45 600,00 €

rozpočet

1 800,00 €

2 160,00 €

1 800,00 €

rozpočet

16 000,00 €

19 200,00 €

rozpočet

8 500,00 €

10 200,00 €

bez DPH (€)

s DPH (€)

30200000-1 45314320-počítačové
zariadenia,
0 4819000-6
tovary + služby

montáž, softvér

37420000-8
45255400-3
60000000-8

3.

tovary + služby

4.

IKT

služby

5.

dodávka
elektrickej
energie pre ZŠ služby

72000000-5

09310000-5

80415000-6;
55524000-9;
85000000-9
6.

Predpokladaná hodnota výdavkov 2018

Zdroj
financovania

45342000-6

výbava do
telocvične s
montážou a
dopravou

lyžiarsky
výcvik

Predpokladaná Predpokladaná
hodnota
hodnota zákazky
celkom
zákazky
bez DPH
celkom s DPH
(€)
(€)

Opis
CPV

sociálne služby príloha
č. 1 ZVO

80100000-5;
80000000-4;
55524000-9;
85000000-9

7.

škola v
prírode

8.

servis a
opravy a
servis
kuchynských
veľkokapacitn
ých zaridení služby

sociálne služby príloha
č. 1 ZVO

50532000-3 a
50531100 - 7

výbava do
telocvične,
montážne práce,
doprava (bez
prepravy
odpadu)
služby
informačných
technológií
elektrická
energia

Lyžiarska škola;
služby
hrom.stravovani
a pre školy;,
príspevok MŠSR
zdravotnícka a
a príspevok
sociálna pomoc

rodičov
vzdelávacie a
školiace služby;
základné
vzdelávanie;
služby
hrom.stravovania
príspevok MŠSR
pre školy;,
a príspevok
zdravotnícka a
rodičov
sociálna pomoc

6 700,00 €

8 040,00 €

10 500,00 €

12 600,00 €

10 500,00 €

4 999,00 €

5 998,80 €

4 999,00 €

Opravy a údržba
elektrických a
plynových strojov,
prístrojov a
súvisiaceho
vybavenia
rozpočet

5 998,80 €

priame zadanie

39220000-0

9.

tovary pre
stravovacie
zariadenie

tovary

39100000-3

10.

nábytok,
zariadenie
interiérov

11.

čistiace
prostriedky

12.

terénne
úpravy,
opravy

Spolu

tovary

Kuchynské
zariadenie, domáce
potreby a potreby
pre domáce
hospodárstvo a
dodávky pre
stravovacie
zariadenia
Nábytok (vrátane
kancelárskeho
nábytku), zariadenie
interiéru, domáce
spotrebiče (s
výnimkou
osvetlenia)

39800000-0
60000000-8

čistiace a leštiace
prostriedky s
dopravou (bez
prepravy odpadu)

45112700-2

úprava terénu,
oprava a
rekonštrukcia pódia

tovary a služby

služby

rozpočet

4 999,00 €

5 998,80 €

4 999,00 €

5 998,80 €

priame zadanie

december 2018

december 2018

objednávka

rozpočet

20 000,00 €

24 000,00 €

20 000,00 €

24 000,00 €

prieskum trhu

jún 2018

jún 2018

EKS

rozpočet

12 000,00 €

14 400,00 €

12 000,00 €

14 400,00 €

EKS

september 2018

september 2018

EKS

rozpočet

4 999,00 €

5 998,80 €

4 999,00 €

5 998,80 €

priame zadanie

jún 2018

jún 2018

priame zadanie

132 647,00 €

50 580,00 €

132 647,00 €

50 580,00 €

Vypracovala: Mgr. Ingrid Tomaškovičová - zamestnanec poverený verejným obstarávaním
10.1.18

Mgr. Iveta Mikšíková - riaditeľka školy

