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                                                                                           Mat . č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14.12.1995.
K bodu : Rôzne 
Kontrola na zasadnutie MZ dňa 24.5.2012. 

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: 
- zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác ( od 0 € do 20 000 €) 
- podprahovou zákazkou na dodanie tovaru a služieb ( od 10 000 € do 40 000 €)
- podprahovou zákazkou na uskutočnenie stavebných prác ( od 20 000 € do 200 000 €) 

                                   T: trvale
                                                                                                          K: MZ

II. 
Plnenie
a) 
V zmysle Zákona č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní sa pripravujú na vyhlásenie štyri
podprahové zákazky.

  
Ukončené podlimitné zákazky:
Predmet zákazky: Zakladanie a údržba kvetinových záhonov.
Úspešná ponuka: Ľuboš Cibula , Zvolenská 3,  Nitra.

Predmet zákazky: Súvislá oprava MK Štúrova od  okružnej križovatky po Cintorínsku.
Úspešná ponuka : Strabag s.r.o., Chrenovská 23, Nitra

Ukončené podprahové zákazky:
1 . Predmet zákazky: Printové médiá - spravodajské články o Nitre.
Úspešná ponuka: Petit press a.s., Sládkovičova 1, Nitra.

2. Chlieb a pečivo pre zariadenie školského stravovania pri MŠ.
Úspešná ponuka:  Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s., Krušovská 1994, Topoľčany.
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3. ZŠ K. Pribinu - odstránenie havarijného stavu vstupnej markízy.
   Úspešná ponuka: Strateg Bulding, s.r.o., kpt. Nálepku 11, Lipany

4. Organizácia konferencií  spojená s vydávaním zborníka.
   Úspešná ponuka: Ekostavby s.r.o., Chrenovská 14, Nitra

Vyhlásené  podprahové zákazky
1. Nákup osobného automobilu pre Mestskú políciu v Nitre.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 9.5.2012 o 9.00 hod. 

2. Okná MŠ Párovská - výmena
Otváranie a vyhodnotenie ponúk : 9.5.2012 o 10.00 hod.

b)Zmluvy uzatvorené na základe zákazky s nízkou hodnotou :
V uvedenom období oddelenie výstavby a rozvoja uzatvorilo zmluvy v zákazke s nízkou 
hodnotou:
    

            1. Chodníky mestský cintorín –rekonštrukcia.
    REDOST, s.r.o., Hliník nad Váhom 129, 01401 Bytča
     Zmluvná cena : 23 543,56€ (vrátane DPH)          

  

                

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti. 
Spracovala: Mária Blisková,
referát verejného obstarávania
V Nitre, dňa 7.5.2012

                                                                                                    ––––––––––––––––––
                                                                                                     JUDr. Igor Kršiak 
                                                                                        prednosta Mestského úradu v Nitre 
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