
Príloha č.  – Plán verejného obstarávania 

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2015 
Domov sociálnych služieb DRÁBSKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

OvZP BBSK 

P.č. 

Odvetvie 
(Kultúra, 

Zdravotníctvo, 
Vzdelávanie, 

Sociálne 
zabezpečenie) 

Názov 
organizácie 
/ zariadenia 

Názov 
predmetu 
zákazky 

Druh zákazky 
(tovar, služba, 

práca) 

 
Predpokladaná 

hodnota 
zákazky 

v € bez DPH  

 Zdroj 
financovania  

 Trvanie 
zmluvy/ 

rámcovej 
dohody 

(v mesiacoch)  

Predpokladaný 
termín  

začatia procesu VO 
Zákazka 

Poznámka 

uveďte kalendárny 
mesiac (jan - dec) 

JZ PLZ NLZ 

1. sociálne zabezp.  DSS Drábsko   potraviny tovar  4210,-  Bežné výdavky  12   február    x       

2. sociálne  zabezp.  DSS Drábsko  
 mlieko a ml. 

výrobky tovar  6600,-  Bežné výdavky  12   február   x       

3. sociálne zabezp.  DSS Drábsko  vajcia           tovar           920,-  Bežné výdavky formou objednávky  február   x       

4. sociálne zabezp. DSS Drábsko 
chlieb a 
pečivo           tovar            2300,- Bežné výdavky              12   február    x 

   
5. sociálne zabezp. DSS Drábsko 

cukrárenské 
výrobky           tovar              300,- Bežné výdavky  formou objednávky   február    x 

   
6. sociálne zabezp. DSS Drábsko 

mrazené 
potraviny           tovar            4900,- Bežné výdavky              12   február    x 

   
7. sociálne zabezp. DSS Drábsko 

ovocie a 
zelenina           tovar            3800,- Bežné výdavky              12   február    x 

   8. sociálne zabezp. DSS Drábsko stravné lístky           služba          1200,- Bežné výdavky              12   február    x 

   
9. sociálne zabezp. DSS Drábsko 

čistiace 
a dezinf.prost.           tovar            2072,- Bežné výdavky              12   marec    x 

   

10. sociálne zabezp. DSS Drábsko 

mäso 
a mäsové 
výrobky           tovar          3300,- Bežné výdavky            12   marec    x 

   

11. sociálne zabezp. DSS Drábsko 

revízia  strop. 
a zdvíhac. 
zariadenia            služba               310,- Bežné výdavky formou objednávky   apríl    x 

   

12. sociálne zabezp. DSS Drábsko 

revízia 
komína a 
dymovodov           služba               110,- Bežné výdavky formou objednávky máj, november    x 

   

13. sociálne zabezp. DSS Drábsko 

revízia 
elektrických 
spotrebičov           služba              220,- Bežné výdavky formou objednávky máj, november    x 

   

14. sociálne zabezp. DSS Drábsko 

revízia  
teplovodnej 
nízkot. 
kotolne           služba              220,- Bežné výdavky formou objednávky jún    x 

   

15. sociálne zabezp. DSS Drábsko 

 revízia 

hasiacich 
prístr.a  zaria.           služba             97,-  Bežné výdavky 

formou 

objednávky  november    x 

 
    

 

Vypracovala:  Miroslava   Brišiaková             Schválila:   Mgr. Janka Sviteková                                 V Drábsku: 12.03.2015 


