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Dôvodová správa
Vystrojenie príslušníkov Mestskej polície v Trenčíne podlieha Smernici primátora Mesta
Trenčín č. 3/2010. Smernica upravuje podrobnosti o nosení a používaní výstrojných súčiastok
príslušníkov Mestskej polície v zmysle § 22 zákona 564/1991 Zb. a vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č. 532/2003.
Príslušníci Mestskej polície majú nárok v zmysle platnej smernice č. 3/2010 na pravidelnú
výmenu opotrebovaných výstrojných súčastí a pracovných prostriedkov. Výstrojné súčastí
a pracovné prostriedky pravidelným nosením v nepretržitej prevádzke vo výkone služby
vykazujú znaky opotrebovanosti a z toho dôvodu je nevyhnutné jednotlivé výstrojné súčasti
pravidelne obmieňať.
Vzhľadom k tomu, že predpokladaná hodnota výstrojných súčiastok plánovaných na
nákup v roku 2013 prekračuje cenovú hranicu zákazky s nízkou hodnotou určenou zákonom
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné
na uzavretie novej zmluvy aplikovať postupy verejného obstarávania.
Na základe výsledku verejného obstarávania bude uzatvorená rámcová dohoda.
Predpokladaná hodnota zákazky je 22 768,- € bez DPH.
V zmysle čl. 3 ods. 5 písm. a) podpísmena aa) odsek 18 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Trenčín, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer vyhlásiť verejné
obstarávanie, ak podľa predpokladanej hodnoty zákazky pôjde o zákazku podprahovú,
podlimitnú alebo nadlimitnú, pričom zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí byť
prerokovaný mestským zastupiteľstvom v štádiu pred jeho oficiálnym oznámením vyhlásenia
verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Schvaľuje
Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podprahovú zákazku na dodanie tovaru ,, Dodanie
pracovnej výstroje“, ktorej predmetom je kúpa pracovnej výstroje pre príslušníkov Mestskej
polície v Trenčíne, s predpokladanou hodnotou zákazky 22 768,- € bez DPH, ktorú vyhlási
mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie rámcovej
dohody.

