
Evidencia 
verejného obstarávania 

v roku 2014 
 

Obec Marianka, Školská 32, 900 33  Marianka 
 

P.č
. 

Názov predmetu verejného 
obstarávania 

Vysúťažený 
subjekt 

Suma 

1. Verejné obstarávanie zákazky s nízkou 
hodnotou – výzva na predloženie cenovej 
ponuky na vypracovanie súťažných podkladov 
na projekt „Výkon stavebného dozora – 
rekonštrukcia školy v Marianke“  

Ing. Štefan Turek 
Na Dieloch 

1683/4, 
900 31  Stupava 

850,- EUR 

2. Verejné obstarávanie zákazky s nízkou 
hodnotou – výzva na predloženie cenovej 
ponuky vypracovanie súťažných podkladov na 
projekt „ Vysadenie zelene na Nám. 4. apríla 
v obci Marianka „ 

Ing. Alžbeta 
Ondrušová 

Karpatská 52, 
900 33  Marianka 

1 375,75 EUR

3. Verejné obstarávanie zákazky s nízkou 
hodnotou – výzva na predloženie cenovej 
ponuky na vypracovanie súťažných podkladov 
na projekt „ Oplotenie školského dvora v 
Marianke“ 

MAPEKA, s.r.o., 
Pútnická 82,  

810 06  Bratislava 

15 972,- EUR

4. Verejné obstarávanie zákazky s nízkou 
hodnotou – výzva na predloženie cenovej 
ponuky na vypracovanie súťažných podkladov 
na projekt „Dodávka a montáž klimatizácie v 
budove obecného úradu a polyfunkčného 
objektu v Marianke“ 

COOLTECH s.r.o 
Jurányi Vendo, 
klimatizácia – 

vzduchotechnika, 
Kalinkovo 241 

3 260,- EUR 

5.  Verejné obstarávanie zákazky s nízkou 
hodnotou – výzva na predloženie cenovej 
ponuky na vypracovanie súťažných podkladov 
na projekt „ Dodatočné poradenstvo pri 
projekte rekonštrukcia školy v Marianke za 
účelom zvýšenia jej energetickej účinnosti v 
roku 2014“ 

Ing. Michal Šišolák 
Pri štdióne 976/34, 
900 21 Svätý Jur 

400,- EUR 

6. Verejné obstarávanie zákazky s nízkou 
hodnotou – výzva na predloženie cenovej 
ponuky na vypracovanie súťažných podkladov 
na projekt „ Poskytovanie služieb 
stavebného dozoru pre Obec Marianka – 
regenerácia Nám. 4. apríla“ 

REMA INVEST, 
spol. s.r.o.,  

Strmá 4, 
974 11   

Banská Bystrica 

3 900,- EUR 

7. Verejné obstarávanie zákazky s nízkou 
hodnotou – výzva na predloženie cenovej 
ponuky na vypracovanie súťažných podkladov 
na projekt „ Betónové oplotenie športového 
areálu v Marianke“ 

Jakubík Milan, 
Karpatská 103, 

900 33  Marianka 

10 002,- EUR
 
 
 



 
8. Verejné obstarávanie zákazky s nízkou 

hodnotou – výzva na predloženie cenovej 
ponuky na vypracovanie súťažných podkladov 
na projekt „Fit park v obci Marianke“ 

Uniatest Trade 
s.r.o., Dlhá 923/88 
B, 010 09  Žilina 

9 420,- EUR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vypracovala:  Ľubica Pápayová               Schválil: JUDr. Radovan Jurika 
                                                                                                starosta 
 
 


