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Dôvodová správa 
 

Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť zákazku na dodanie tovaru – parkovacích rampových systémov 
a poskytovanie súvisiacich služieb. 
 
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín má byť k 1. 11. 2016 
spoplatnených cca 4.500 parkovacích miest. Nakoľko na uzatvorených parkoviskách je možné 
dosiahnuť lepšiu platobnú disciplínu vodičov, plánujeme na 2 parkoviskách umiestniť rampové 
parkovacie systémy (predpokladáme na Mládežníckej ul. a Legionárskej ul.). 
  
Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovaru – 2 ks parkovacích rampových systémov 
a poskytovanie súvisiacich služieb (preventívna údržba a servis technológie). 
 
Štandardne je záručná doba dodávanej technológie 1 rok; Mesto Trenčín však bude požadovať 
záruku v dĺžke 5 rokov a poskytovanie servisných služieb na dobu neurčitú s možnosťou ukončenia 
zmluvy v časti týkajúcej sa servisu výpoveďou aj bez udania dôvodu. Servis zahŕňa preventívnu 
údržbu a servisné činnosti, opravy porúch (mimo vandalizmu), je garantované začatie opravy 
najneskôr do 24 h od nahlásenia poruchy.  
 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy aplikovať 
postupy verejného obstarávania. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky je max. 87.282,50 € bez DPH (predpoklad hodnoty rampového 
systému je 70.282,50 € bez DPH a predpoklad hodnoty súvisiacich služieb je cca 354,17 € bez DPH/1 
mesiac, t. z. 48 násobok mesačnej platby  je 17.000,- € bez DPH). 

  
V Programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2016 bude po schválení zmien predložených na 
zasadnutie MsZ na  Programe 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, 
funkčná klasifikácia 0451 na kúpu 2 ks rampových parkovacích systémov na položke 713 vyčlenená 
suma vo výške 84.339 €  s DPH a na poskytovanie súvisiacich služieb na položke 637 vyčlenená 
suma vo výške 850 € s DPH (t.z. za mesiac november a december 2016). 

  
V zmysle čl. 3 ods.5 písm. a) podpísmena aa) bod 18 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Trenčín,  mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie, ak 
predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako: 
a) 20.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín), 
b) 20.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, 
c) 40.000 € bez DPH, ak ide o zákazku  na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,  
d) 70.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 
e) 200.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu 
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
pričom zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí byť prerokovaný mestským zastupiteľstvom v štádiu 
pred oficiálnym oznámením vyhlásenia verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 
obstarávanie - zákazku na dodanie tovaru – parkovacích rampových systémov a poskytovanie 
súvisiacich služieb.   
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
schvaľuje 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  zákazku na dodanie tovaru – parkovacích rampových 
systémov a poskytovanie súvisiacich služieb s predpokladanou hodnotou zákazky max. 87.282,50 
€ bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín. 


