
Zoznam zákaziek pre verejného obstarávateľa r. 2022  

        

Žiadateľ: DSS LIBERTAS Lučenec        

        

Predmet zákazky Typ 
komo
dity 

PHZ Financovane Typ výdavku Podpis 
zmluvy 

  

Výmena dverí na izbách PSS     T   10 000,-    vlast.prostr. bežný rozpočet   priebežne   
Prevádzkové stroje     T    5 000,-    vlast.prostr.   bežný rozpočet   priebežne   
Výpočtová a kancelárska technika     T    4 000,- vlast.prostr. bežný rozpočet   priebežne   

Nájomné softwéru     S    2 800,- vlast.prostr. bežný rozpočet   priebežne   

Údržba výpočtovej techniky      S    1 500,-    vlast.prostr.   bežný rozpočet   priebežne   

Čistiace a dezinfekčné prostriedky     T    9 500,- vlast.prostr. bežný rozpočet priebežne   
Pracovné a ochranné prostriedky ,odevy,ob     T    2 000,- vlast.prostr. bežný rozpočet priebežne   
Výmena posteľného prádla ,paplony     T    3 000,-    vlast.prostr.   bežný rozpočet  priebežne   
Materiál na opravu a údržbu    S/ T    4 000,- vlast.prostr. bežný rozpočet priebežne   
Ostatný všeobecný materiál     T    4 000,- vlast.prostr. bežný rozpočet priebežne   
Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení     S    3 000,- vlast.prostr. bežný rozpočet priebežne   
Nájomné softwéru     S    2 800,- vlast.prostr. bežný rozpočet priebežne   
Školenie, kurzy, supervízia     S       500,- vlast.prostr. bežný rozpočet priebežne   
Špeciálne služby     S     3 550,- vlast.prostr. bežný rozpočet priebežne   
Všeobecné služby     S     5 000,- vlast.prostr. bežný rozpočet priebežne   
Rekonštrukcia hygienických zariadení     P    31 800,- vlast.prostr. kapitál.rozpočet   september   
Maľovanie izieb     P    26 000,-    vlast.prostr. bežný rozpočet priebežne   
Zateplenie strechy     P    82 338,- vlast.prostr. kapitál.rozpočet        jún   
Stravovanie PSS a zamestnancov           S 175 142,-    vlast.prostr bežný rozpočet priebežne   

        

        

        

        

        

                          
        

Vysvetlivky.        
      

Žiadateľ: uvedie sa identifikácia žiadateľa (organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK) 

Predmet zákazky: uvedie sa názov predmetu zákazky 

Typ komodity: uvedie sa, či sa jedná o tovary, služby, stavebné práce alebo zmiešanú zákazku 

PHZ: 
uvedie sa výška predpokladanej hodnoty zákazky v eurách bez dane s pridanej 
hodnoty 

Financovanie: 
uvedie sa, z akých prostriedkov má byť zákazka financovaná, ak je to známe - napr. 
vlastné prostriedky,  
dotácie, štrukturálne fondy, kombinované financovanie 

Typ výdavku: bežné alebo kapitálové výdavky 

Podpis zmluvy: 
uvedie sa najneskorší dátum, kedy má byť podpísaná zmluva s dodávateľom, najmä 
s ohľadom  na uplynutie platnosti predošlej zmluvy 

 
 
 
Vypracovala : Eva Lőrinčíková                                               Schválil :  Mgr. Marek Križan, riaditeľ 


