
 OBSTARÁVATEĽSKÝ PLÁN – 2 0 0 9    
Obstarávateľský  plán  bol vypracovaný  v súlade s Internou smernicou   o verejnom  obstarávaní 

 na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom. 

Verejný obstarávateľ   

  Nadlimitné zákazky   
  

 

Podlimitné zákazky 
 

Podprahové  zákazky (§99)   

 

Zákazky s nízkymi hodnotami (§102) 

TOVARY 

Zberové vozidlá na BRO (Intenzifikácia...) 

Verejná súťaž 

Termín : február - máj 

PRÁCE 

Rekonštrukcia a modernizácia  MŠ  na Ul. 

Janského č. 8 Ţiar nad Hronom 

Verejná súťaž 

Termín : január - apríl 

SLUŽBY 

Implementácia  projektu Regenerácie 

verejných priestranstiev mesta ZH 

Podprahová  zákazky 

Termín:  február - máj 

TOVARY 

MKS – digi záznamník 

Prieskum trhu  
T :marec 

TOVARY 

Zberové nádoby (Intenzifikácia...) 

Verejná súťaž 

Termín : február - máj 

TOVARY 

Zariadenia na dotrieďovanie  a úpravu  

separovaných zloţiek (Intenzifikácia...) 

Verejná súťaž 

Termín : apríl-máj 

SLUŽBY 

Implementácia  projektu  rekultivácia 

skládky tuhého komunálneho odpadu 

v Horných Opatovciach  

Podprahová  zákazky 

Termín : február - máj 

TOVARY 

Sluţobné motorové vozidlo 

Prieskum trhu  písomný 
T :február 

 TOVARY 

Zberové vozidlá (Intenzifikácia...) 

Verejná súťaž 

Termín : február - máj 

PRÁCE 

Rekultivácia skládky tuhého komunálneho 

odpadu v Horných Opatovciach  

Verejná súťaž 

Termín : marec- máj 

PRÁCE 

Stojiská (Intenzifikácia...) 

Podprahová  zákazky 

Termín: : február - máj 

TOVARY 

Pracovné odevy 

Prieskum trhu  
T :priebeţne 

 PRÁCE 

Regenerácia  verejných priestranstiev mesta 

ZH 

Verejná súťaž 

Termín : február - apríl 

SLUŽBY 

Implementácia  projektu intenzifikácia 

separovaného zberu v ZH 

Podprahová  zákazky 

Termín:  : február - máj 

SLUŽBY 

Projektová dokumentácia štúdia  pre realizáciu 

„Regenerácia  sídiel – Centrálna mestská zóna 

ZH 

Prieskum trhu  
Termín : december/2008 - január 

  SLUŽBY 

Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom 

tlače (Intenzifikácia...) 

Podprahová  zákazky 

Termín: : február - máj 

PRÁCE 

Realizácia stavby „Stavené úpravy MsKC – 

Kniţnica“ 

Prieskum trhu  písomný 
Termín: apríl 

  

 

 

SLUŽBY 

Priama komunikácia s verejnosťou 

(Intenzifikácia...) 

Podprahová  zákazky 

Termín: : február - máj 

TOVARY 

Športové poháre, ceny 

Prieskum trhu T: január 



  SLUŽBY 

Dodávateľ  informačno propagačných 

materiálov (Intenzifikácia...) 

 Podprahová  zákazky 

Termín: : február - máj 

TOVARY 

Kancelárske potreby 

Prieskum trhu 

Termín : november - december 

   SLUŽBY 

Zabezpečenie  stravovania formou stravných  

poukáţok pre zamestnancov MsÚ 

Podprahová  zákazky 

Termín: november 

SLUŽBY 

Poskytovanie stráţnej sluţby 

Prieskum trhu 

Termín : november - december 

   TOVARY 

Rekonštrukcia a modernizácia  MŠ  na Ul. 

Janského č. 8 Ţiar nad Hronom 

- multimediálna učebňa 

Prieskum trhu  písomný 
Termín: február - apríl 

   TOVARY 

Rekonštrukcia a modernizácia  MŠ  na Ul. 

Janského č. 8 Ţiar nad Hronom 

Protech 

Prieskum trhu  písomný 
Termín: február - apríl 

   TOVARY 

Reklamné tabule (Intenzifikácia...) 

Prieskum trhu  písomný 
Termín: február - apríl 

   SLUŽBY 

Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom 

televíznych médií (Intenzifikácia...) 

Prieskum trhu  písomný 
Termín: február - apríl 

   TOVARY 

Výpočtová technika 

Prieskum trhu  písomný 
Termín: február - apríl 

 

  Vypracovala : Ţelmíra Urgelová, 27.1.2009                                                                                                         Mgr. Ivan Černaj 

                                                                                                                                                                                   primátor mesta     


