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Mat. č.  19
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
K bodu : Rôzne
Kontrola na zasadnutie MZ dňa 10.9.2015

I.
Mestské zastupiteľstvo v Nitre
u k l a d á
prednostovi Mestského úradu v Nitre

a)informovať o výsledkoch verejných a užších súťaží vyhlásených Mestom
Nitra vždy na najbližšom zasadnutí MZ
b)informovať o uskutočnení stavebných prác realizovaných na základe verejného
obstarávania:
c)informovať o uskutočnených zákazkách verejného obstarávania:
-zákazka pri  tovaroch a službách  od 1000 € do 20 000 €
-zákazka pri  stavebných prácach od 1000 € do 30 000 € 
-zákazka pri  potravinách od 1000 € do  40 000 €
-podlimitné zákazky  na dodanie tovaru a služieb  od 20 000 € do 200 000 €
-podlimitné zákazky na uskutočnenie stavebných prác   od 30 000 € do 5 000 000 €
-podlimitné zákazky na potraviny od 40 000 € do 200 000 €
d)pri verejných obstarávaniach nad 15 tis. € do komisie pre vyhodnocovanie súťažných 
návrhov zaradiť poslanca MZ

T: trvale
K: MZ

II.
Plnenie
a)
V zmysle Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov sa 
pripravujú na vyhlásenie  zákazky do elektronického kontraktačného systému a zákazky na 
dodanie potravín.

Ukončené stavebné zákazky –  uzatvorené zmluvy, objednávky:
1./ Útulok pre bezdomovcov, suma: 299 998,99 € (vrátane DPH), zhotoviteľ: Nitrianska 
investičná , s.r.o., Štefánikova 60, 950 06  Nitra, protokol z elektronickej aukcie  dňa: 
9.2.2015 
2./ PD obnova a zateplenie obv. plášťa a strechy BD Olympia, suma: 12 900,- € (dodávateľ 
nie je plátca DPH), zhotoviteľ: Ing. arch. Igor Feník –architekt, Wilsonovo nábr. 148, 949 01   
Nitra 
3./Odstránenie havarijného stavu školských budov – odstránenie hav. stavu elektroinštalácie 
ZŠ Topoľová – objekt telocvične, suma: 9 704,12 € (vrátane DPH), zhotoviteľ: DIAFAN, 
s.r.o., J. Matušku 12, 955 01 Topoľčany 
4./ Aktualizácia projektovej dokumentácie – Útulok pre bezdomovcov (Azylový dom), suma:
12 000,- € (vrátane DPH), zhotoviteľ: Ing. Jozef Raček, s.r.o., Kajsa II/18, 951 41 Lužianky 
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Ukončené zákazky cez EKS:
1./ Spiatočná letenka Viedeň – Seoul, zrušená zákazka.

Vyhlásené zákazky cez EKS:
1./Dodávka a montáž zariadení ESP + HSP, Zimný štadión, Jesenského ul., Nitra.
2./Modernizácia verejného osvetlenia.
3./Nádoby na jedlo.

Ukončené zákazky:
1./Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky, lúpaná ryža
Úspešný uchádzač: Inmedia, s.r.o., Nám.SNP 11, Zvolen, zmluvná cena:14.197,20.- € s DPH.
2./Vajcia
Úspešný uchádzač: Inmedia, s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen, zmluvná cena: 9.048,00.- € s DPH.
3./Spracované ovocie
Úspešný uchádzač: Inmedia, s.r.o., Nám.SNP 11, Zvolen, zmluvná cena:13.457,70.- € s DPH.
4./Spracovaná zelenina
Úspešný uchádzač: Inmedia, s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen, zmluvná cena:7.530,60.- € s DPH.

Vyhlásené zákazky
1./Rôzne potravinárske výrobky.
2./Cestoviny.
3./Chlieb.
4./Pečivo.

Spracovala :Mária Blisková, referát VO

V Nitre dňa 27.8.2015  

                                                                                       -------------------------------------------
            JUDr. Igor Kršiak

                                                                                prednosta Mestského úradu v Nitre



3

                          



4



5



6



7



8




