
Názov obstarávania
Celková 

predpokladaná cena 
v EUR bez DPH

Predpokladaný 
termín (mesiac) 

obstarávania
Termín realizácie

Revízia hasiacich prístrojov a 
hydrantov

5 000,00 € január február

Čistiace potreby 1 000,00 € január február

Vykurovanie vojenského kostola 5 000,00 € február marec

Kancelárske potreby 9 000,00 € február marec

Celoplošná deratizácia na území 
mesta KN

20 000,00 € február počas roka

Nákup dopravného značenia 9 000,00 € február počas roka

Nákup pracovného náradia pre MOS 5 000,00 € február počas roka

Nákup vriec pre separovaný odpad 9 000,00 € február máj

Odevy pre príslušníkov MsP 8 000,00 € február máj

Nákup 1100 L kontajnerov 21 000,00 € marec máj

Nákup ojazdeného auta na odchyt 
psov

2 000,00 € marec máj

Nákup sadeníc do kvetinových 
záhonov - jarná výsadba

5 000,00 € marec máj

Mliečne výrobky 33 000,00 marec počas roka

Nákup muškátov ťahavých 1 700,00 € marec máj

Investície do školských zariadení 266 000,00 € marec júl - september

Údržba muškátov ťahavých 3 300,00 € marec júl

Verejné WC - nádvorie Zichyho 
paláca

5 000,00 € marec apríl

Dezinsekcia na území mesta KN 25 000,00 € marec počas roka

Investície do školských zariadení 266 000,00 € marec júl - september

Kancelárske potreby pre okamžitú 
spotrebu

1 100,00 € marec apríl

Umiestnenie cyklostojanov 10 000,00 € marec apríl - máj

Plán verejného obstarávania na rok 2016



Rekonštrukcia a odvodnenie           
Ul. podzáhradnej v Novej Stráži

20 000,00 € marec máj - jún

Strukoviny 3 595,00 marec počas roka

Mlynské výrobky 15 045,00 marec počas roka

Kuchynský odpad 1 628,00 marec počas roka

Autosúčiastky 2 000,00 € marec marec

Rekonštrukcia fasády budovy 
Župného domu v Komárne -                   
1. etapa, časť A, stredný rizalit

53 714,00 € apríl máj - november

Etapovitá obnova fasády Starej 
pevnosti v Komárne - 1. etapa (MK 
SR)

41 250,00 € apríl jún - december

Komunitné centrum vo Veľkom 
Harčáši

39 623,31 € apríl máj - júl

Rekonštrukcia vnútorných priestorov 
Dôstojníckeho pavilónu

20 000,00 € apríl máj - júl

Rekonštrukcia Župného domu 95 000,00 € apríl máj - december

Výbeh pre psov 5 000,00 € apríl máj - jún

Obálky 1 000,00 € apríl máj

Pamiatkový výskum NKP Župného 
domu v Komárne - strecha a interiéry 
(MK SR)

7 670,00 € apríl máj - november

Kancelársky papier 4 200,00 € apríl máj

Údržba chránených pomníkov na 
cintorínoch v Komárne

8 350,00 € máj júl - august

Obnova kasárne v Novej pevnosti - 
dlažba podbránia vstupu

8 200,00 € máj jún - august

Odborné ošetrenie chránených 
drevín - platanov na Alžbetinom 
ostrove na Platanovej aleji

25 000,00 € máj september

Výpočtová technika 5 000,00 € máj jún

Modernizácia a rozšírenie 
kamerového systému

24 000,00 € máj/jún júl - december

Reštaurovanie pamätnej tabule z 
roku 1808 na pevnosti v Komárne

2 200,00 € jún august - september

Zmena informačného systému a 
MsÚ Komárno

19 900,00 € jún august - september

Údržba a oprava kamerového 
systému

16 000,00 € jún máj

Čerstvé kuchynsky opracované 
mäso

158 810,00 jún počas roka



Výmena okien budovy MsP 5 600,00 € jún júl/august

Vybudovanie optickej siete 9 000,00 € júl august/november

Poskytovanie a sprostredkovanie 
služieb v súvislosti s komplexnou 
správou bytov v bytových domoch vo 
výlučnom vlastníctve Mesta Komárno 
- počet bytov 432 

18 921,60 € júl júl

Nákup sadeníc do kvetinových 
záhonov - jesenná výsadba

1 800,00 € august október

Vajce 4 096,00 august počas roka

Olej 8 245,00 august počas roka

Kompóty 4 735,51 august počas roka

Nápoje 28 608,00 august počas roka

Nátierky výživy , hrozienka 7 724,00 august počas roka

Sterilizovaná zelenina 8 042,00 august počas roka

Poistenie majetku 9 000,00 € september november

Lekvár, džem 3 289,00 september počas roka

Minerálna voda 7 351,00 september počas roka

Toaletný papier, papierové utierky 900,00 € september október

Registračné známky pre psov 900,00 € október november

Základné a dlhodobo skladovateľné 
potraviny

117 837,00 október počas roka

Čistenie lapačov tuku 7 480,00 december počas roka

Pekárenské výrobky 17 490,00 december počas roka

Čerstvá zelenina 64 278,00 ihneď počas roka

Ovocie 52 832,82 ihneď počas roka

Malé nákladné vozidlo (leasing) počas roka počas roka


