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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  18.10.2012.  
 
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 pripravuje na vyhlásenie  jedna 
podprahová zákazka, podlimitná zákazka, nadlimitná zákazka a rokovacie konanie bez 
zverejnenia. 

 
 
   
Ukončené podprahové zákazky: 
 
 
1.  Prístupová komunikácia a parkoviská pri ZŠ Fatranská 2911m2. 
     Úspešná ponuka: STRABAG, s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 
      Zmluvná cena : 89 398,36 € (vrátane DPH) 
 
 2. Spevnené plochy pred poľným oltárom 945m2. 
     Úspešná ponuka: CESTY  NITRA a.s., Murgašova 6, Nitra 
      Zmluvná cena : 33 962,10  € (vrátane DPH) 
 
  3.  Rekonštrukcia  plyn. kotolne MŠ Golianova ul. -havarijný stav. 
     Úspešná ponuka: Univerzum – FD F. Dedič, Dolnočermánska  66,  Nitra         
      Zmluvná cena : 45 196,96€ (vrátane DPH) 
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4. Kamerový systém – rozšírenie  a obnova monitorovacieho kamerového  
   systému pre  Mestskú políciu v Nitre. 
   Úspešná ponuka: BONUL s.r.o., Novozámocká 224, Nitra 
   Zmluvná cena :15 967,92 € (vrátane DPH) 
 
5. Výmena okien na časti budovy Mestského úradu v Nitre. 
    Úspešná ponuka: MARAM s.r.o., Hlavná 10/14, Vráble 
    Verejný obstarávateľ ešte neuzatvoril zmluvu. 
 
6.  Pilomaty – rekonštrukcia. 
     Úspešná ponuka: ELCOMP s.r.o., Pražská 2, Nitra 
     Zmluvná cena: 46 494,- € ( vrátane DPH) 
 
 
Vyhlásená  podprahová  zákazka: 
 
1. Tlač reprezentačnej publikácie /knihy o Nitre. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 25.9.2012 o 9.00 hod. 
Verejný obstarávateľ ešte neuzatvoril zmluvu. 
 

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

1.    Oprava chodníkov Tr. A. Hlinku 
       STRABAG, s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 
        Zmluvná cena : 23 832,13 € (vrátane DPH) 
     
 
 
 

                 
 

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.  
Spracovala: Mária Blisková,  
referát verejného obstarávania 
V Nitre, dňa 19.9.2012 
 
 
                                                                                                     –––––––––––––––––– 
                                                                                                      JUDr. Igor Kršiak  
                                                                                         prednosta Mestského úradu v Nitre  
        
 


