
                                                

Plán verejného obstarávania na rok 2021
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krivec 785, 962 05  Hriňová

Predmet zákazky Typ komodity PHZ Plánovaný zdroj Typ výdavku Plánovaný dátum 

Cestovné,stravné pri prac.ceste služba 100 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Elektrická energia tovar 23 500 Rozpočet na rok 2021 bežné december

Plyn tovar 26 800 Rozpočet na rok 2021 bežné december

Vodné, stočné, zrážky zmiešaná zákazka 13 000 Rozpočet na rok 2021 bežné Zmluva platná

Poštovné služba 700 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Telekomunikačné služby služba 1 210 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Interiérové vybavenie tovar 4 000 Rozpočet na rok 2021 bežné august

Výpočtová technika tovar 600 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Telekomunikačná technika tovar 1000 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Prevádzkové stroje, prístr. Zar. Tovar 2 200 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Všeobecný materiál tovar 2 800 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Kancelársky papier tovar 600 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Tonery tovar 3 000 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Materiál na opravu a údržbu tovar 10 470 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Čistiace potreby tovar 7 000 Rozpočet na rok 2021 bežné september

Prístup do epi služba 300 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Pracovné odevy a obuv tovar 12 238 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Mäso a mäsové výrobky tovar 21 000 Rozpočet na rok 2021 bežné september

Mlieko a mliečne výrobky tovar 13 500 Rozpočet na rok 2021 bežné september

Hrubý potravinársky tovar tovar 17 200 Rozpočet na rok 2021 bežné marec

Mrazené potraviny tovar 7 500 Rozpočet na rok 2021 bežné september

Chlieb, pečivo tovar 12 200 Rozpočet na rok 2021 bežné marec

Slepačie vajcia tovar 1 800 Rozpočet na rok 2021 bežné august

Cukrárenské výrobky tovar 4 500 Rozpočet na rok 2021 bežné marec

Zemiaky, ovocie, zelenina tovar 17 300 Rozpočet na rok 2021 bežné január

Ostatné potraviny tovar 1 000 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

PH do kosačky a frézy tovar 100 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Licencie - prenájom služba 100 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Palivo, mazivá, oleje tovar 1 000 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Servis, údržba, oprava auta služba 600 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Zákonné a havarijné poist. Auta služba 420 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Prepravné služba 100 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Opravy výpočtovej techniky služba 300 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Údržba telekomun. Techniky služba 2 000 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Údržba prevádzkových strojov služba 3 000 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Údržba výťahov služba 1 200 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Údržba budov služba 3 800 Rozpočet na rok 2021 bežné Júl – november 

Údržba softwéru služba 100 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Údržba komunik. infraštruktúry služba 50 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Nájomné software CYGNUS služba 5 000 Rozpočet na rok 2022 bežné priebežne

Školenia služba 200 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Propagácia - stránka služba 50 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Všeobecné služby služba 3 200 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Rozmnožovacie služby služba 20 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Odvoz odpadov služba 8 300 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Revízie a kontroly zariadení služba 2 700 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Advok., notárske,právne služby služba 200 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Poradenstvo, konzult. služby služba 1 000 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Lekárske prehliadky zamest. služba 1 800 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Poplatky bankám služba 30 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Stravovanie zamestnancov služba 10 000 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Prídel do sociálneho fondu služba 7 000 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Práce na dohodu služba 400 Rozpočet na rok 2021 bežné priebežne

Dane služba 1 500 Rozpočet na rok 2021 bežné január

Prístrešok rampy práce 20 400 Rozpočet na rok 2021 kapitálové Júl – november 

Rekonštrukcia kotolne práce 73 997 Rozpočet na rok 2021 kapitálové Júl – september

Umývačka čierneho riadu tovar 5 731 Rozpočet na rok 2021 kapitálové máj

SARA FLEX 3 ks tovar 5 332 Rozpočet na rok 2021 kapitálové máj

Vysvetlivky: 

Žiadateľ

Predmet zákazky:

Typ komodity:

PHZ:

Financovanie:

Typ výdavku:

Podpis zmluvy:

bežné alebo kapitálové výdavky

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

predošlej zmluvy

uvedie sa identifikácia žiadateľa 

uvedie sa názov predmetu zákazky

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

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

uvedie sa, z akých prostriedkov má byť zákazka financovaná, ak je to známe – napr. vlastné prostriedky, dotácie, 

štrukturálne fondy, kombinované financovanie
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V Hriňovej dňa 15. 10. 2020

Mgr. Mária Matúšková

riaditeľka DD a DSS Hriňová
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