Plán verejného
obstarávania 2022
Výdavky
bežného roka

Položka

611

Tarifný plat, osobný plat

260 234

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

612

Príplatky

23 036

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

614

Odmeny

0

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

621 - 625

103 120

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

0

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

631 001

Poistné/odvody (do poisťovní)
Poistné/odvody (do poisťovní) - projekt OP
KŽP
Tuzemské cestovné

50

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

632 001

Energie

35 000

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

632 002

Vodné, stočné

3 780

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

632 003

Poštové služby

200

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

632 004

Komunikačná infraštruktúra - internet

1 505 32412110-8 Sieť internet

uzavreté zmluvy

632 005

Telekomunikačné služby

1 000 32412100-5 Telekomunikačné siete

uzavreté zmluvy

633 001

Interiérové vybavenie - zriadenie učebnej
miestnosti

5 500

39100000-3 Nábytok

633 002

Výpočtová technika

2 000

30200000-1

621-625

Ročný plán

Bežná
Aplikácia zákona
dostupnosť

Názov CPV

CPV

633 004

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

1 000

633 006

Všeobecný materiál, z toho

1 100 30000000-9

31000000-6

príslušenstvo k PC

100 30237000-9

Spotrebný materiál do kancelárie (spinky,
spinkovače, ostatný kanc. materiál)

600 30190000-7

Počítačové zariadenia
a spotrebný materiál
Elektrické stroje,
prístroje, zariadenia a
spotrebný tovar;
osvetlenie
Kancelárske a
počítacie stroje,
vybavenie a spotrebný
materiál s výnimkou
nábytku a softvérových
balíkov
Časti a príslušenstvo
počítačov a spotrebný
materiál k nim
Rôzne kancelárske
zariadenia a
kancelárske potreby

áno

prieskum trhu

áno

áno

áno

áno

prieskum trhu

áno

prieskum trhu

Poznámka (platné
zmluvné vzťahy)

čistiace a leštiace
výrobky

čistiace prostriedky

1 500 39800000-0

riady, taniere, poháre, spotr. mat. do jedálne

Kuchynské zariadenie,
domáce potreby a
potreby pre domáce
1 000 39220000-0
hospodárstvo, dodávky
pre stravovacie
zariadenia

633 009

Knihy, noviny

633 010

Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky

633 013

Softwer (nákup)

633 015

Palivá ako zdroj energie

635 004

oprava prevádzk. prístrojov, zariadení, opravy

635 006

Oprava budov, priestorov, objektov z toho:

635 009

Oprava, údržba software

636 002

Nájomné za nájom prevádzkových strojov,
prístrojov

637 001

Školenia, kurzy, semináre

637 003

Propagácia a reklama

637 004

Všeobecné služby, z toho:

Noviny, denníky,
periodiká a časopisy
Pracovné odevy,
500 18100000-0 špeciálne pracovné
odevy a doplnky
Softvérové balíky a
0 48000000-8
informačné systémy
350 22200000-2

20

09130000-9 ropa a ropné destiláty

áno

prieskum trhu

áno

prieskum trhu

nie

prieskum trhu
prieskum trhu

áno

prieskum trhu

áno

prieskum trhu

Opravy, údržba a
súvisiace služby
týkajúce sa osobných
počítačov,
200 50300000-8 kancelárskeho
vybavenia,
telekomunikačného a
audiovizuálneho
vybavenia
Opravárske a
200
50000000-5 údržbárske služby
Softvérový balík pre
300 48443000-5
účtovníctvo a mzdy
0

x

x

Služby týkajúce sa
odborných školení
350 79342200-5 Propagačné služby
100 80510000-2

uzavreté zmluvy

uzavreté zmluvy
x

Výnimka zo zákona o VO

nie
nie

uzavretá zmluva

áno

uzavretá zmluva

2 000

Služby súvisiace s
BOZP

400 71317200-5 ochranou zdravia a

bezpečnosťou pri práci

637 005

Technická inšpekcia a
skúšanie

revízie

2 100 71630000-3

ostatné vš. služby

1 000 79000000-4 Podnikateľské služby

Špeciálne služby - metod. podpora Mzdový,
účtovnícky program, z toho:

1 300

metod. podpora mzdy
metod. podpora účtovníctvo

Softvérové balíky a
informačné systémy
Softvérové balíky a
800 48000000-8
informačné systémy
500 48000000-8

50

x

x

áno

prieskum trhu

áno

prieskum trhu

nie

uzavretá zmluva

nie

uzavretá zmluva

x

zákon VO sa neaplikuje

637 012

Poplatky a odvody banka

637 014

Stravovanie zamestnanci

2 430 39310000-8 hromadného

637 015

Poistenie majetku

2 100 66510000-8 Poisťovacie služby

637 016

Prídel do sociálneho fondu

2 300

637 017

Provízia za stravné lístky

100

637 027

Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce

500

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

0

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

3 200

x

x

x

zákon VO sa neaplikuje

Zariadenia
nie

poskytuje vlastné
zariadenie

nie

uzavretá zmluva

stravovania

637 027
637 035

637 040

717 002

Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce projekt OP KŽP
Dane, koncesionárske poplatky
Služby v oblasti informačno-komunikačných
technológií
Realizácia stavieb - oprava stupačiek a
sociálnych zariadení

x

x

zákon VO sa neaplikuje
uzavretá zmluva

Operačné hostingové
250 72415000-2 služby na využívanie

uzavretá zmluva

webových (www) sídiel
Stavebné práce na
219 126 45214700-7 stavbe budov

nie

internátov

713 004

Čistiaci stroj na linoleum a dlažby

3 000 42995000-7 nákup čistiaceho stroja

713 005

montáž meracích zariadení energií

3 500 38551000-2

Spolu

x
nie

672 901

montáž zariadenia investičná akcia

ano

prieskum trhu

uzavretá zmluva

ánno

VO

uzavretá zmluva

