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Návrh
na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na
uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia okien na budove ZUŠ v Trenčíne“
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Návrh na uznesenie:
na samostatnej prílohe

Spracoval:
Ing. Vladimír Mráz
USŽPDI
Ing. Jana Molnárová
útvar právny
Stanovisko Mestskej rady v Trenčíne:
Mestská rada v Trenčíne odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť zámer vyhlásiť
verejné obstarávanie.

Vypracované v Trenčíne dňa 10.09.2013

Dôvodová správa
Dôvodom investičnej akcie „Rekonštrukcia okien na budove ZUŠ v Trenčíne“ je
nevyhovujúci stav starých okien.
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy aplikovať
postupy verejného obstarávania.
Na základe výsledku verejného obstarávania bude uzatvorená zmluva o dielo.
Predpokladaná hodnota tejto zákazky je max. 50.000,- € bez DPH.

V programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2013 je na túto zákazku vyčlenená suma v Programe
3: Interné služby, podprograme 4: Prevádzka a údržba budov, vo funkčnej klasifikácii 06.6.0 a
ekonomickej klasifikácii 717.002 Rekonštrukcia + zateplenie budov.

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
predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 20.000 € bez DPH pre dodanie tovaru
(okrem potravín) a poskytnutie služby, 30.000 e bez DPH na uskutočnenie stavebných prác, 40.000 €
bez DPH na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, pričom zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí
byť prerokovaný mestským zastupiteľstvom v štádiu pred
oficiálnym oznámením vyhlásenia
verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Schvaľuje
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác
„Rekonštrukcia okien na budove ZUŠ v Trenčíne“, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác
s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 50.000,- € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín
ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o dielo.

