
         Mat. č.  19 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995 
K bodu : Rôzne 
Kontrola na zasadnutie MZ  dňa  17.10.2013 
    
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: 
b)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 € 
 
 
              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 tri podlimitné zákazky. 
 
Ukončené  zákazky – výsledky , uzatvorené zmluvy 
 
1.Informačné systémy pre MsÚ a organizácie. 
   Úspešná ponuka: CORA GEO, s.r.o., Coboriho 1, 949 01 Nitra 
2. Nákup interaktívnych tabúľ pre ZŠ v Nitre. 
    Úspešná ponuka : McEdu s.r.o., Kupecká 9, Nitra 
3  ZŠ Zobor – rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK 
    Úspešná ponuka:  VO TERS systém s.r.o.,  Svätokrížne nám. 6, 965 01 Žiar nad Hronom 

           4. Nákup Rolby pre úpravu ľadovej plochy 
                Úspešná ponuka:  Mátl & Bula spol. s r.o., Stará pošta  750, 664 61 Rajhrad  u Brna 
           5. Ryža                 
                Úspešná ponuka: Nitrazdroj ,Dolnočermánska 38, Nitra 
           6. Džemy a marmelády 
               Úspešná ponuka: Nitrazdroj, Dolnočermánska 38, Nitra 
 
 
 



7.Oprava havarijných stavov školských budov-MŠ Piaristická – oprava strechy    
a podhľadov. 
Úspešná ponuka: STOMBAU, spol. s r.o., Kopernikova 49,  Hlohovec 
 
8.Oprava havarijných stavov školských budov- MŠ Štefánikova – oprava oplotenia. 
Úspešná ponuka: SVS Nitra, s.r.o., Topoľčianska 66,  Nitra -  Drážovce 
 
9. PD kino Palace 
Úspešná ponuka:  Ing. Jaroslav Franta,  Hajske 18 
 
10.Kanalizácia Krškany ČS, oplotenie  
Úspešná ponuka: INPEK, s.r.o., Štefánikova 81, Nitra  
 
11.Rozšírenie soc. zariadení MŠ Piaristická 
Úspešná ponuka: TEDASTAV, s.r.o., Golianovo 162 

 
 

Vyhlásené podlimitné zákazky  
 
1.Dodávka plynu . 
   Otváranie ponúk časť  Ostatné  dňa: 27.8.2013 
   Elektronická aukcia  ukončená 10.9.2013 
   zmluva nie je ešte uzatvorená 
 
2.Mäso a mäsové výrobky. 
    Elektronická aukcia ukončená  dňa : 13.8.2013,  
    Úspešná ponuka: Pozana Zvolen s.r.o., Pribinova 176, Zvolen 
    zmluva nie je ešte uzatvorená 
 
3. Detské ihriská – nové prvky“ 
   Otváranie ponúk časť ostatné dňa 1.10.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti. 
Spracovala: Mária Blisková 
Referát verejného obstarávania 
V Nitre, dňa 1.10.20013 
 
 
 
       ------------------------------------------- 
                   JUDr. Igor Kršiak 
                                                                                prednosta Mestského úradu v Nitre 
 



 


