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Návrh na uznesenie:
na samostatnej prílohe

Dôvodová správa
V zmysle zákonnej právnej úpravy – zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v platnom znení sú obce ako vlastníci a správcovia pozemných komunikácií povinné pozemné
komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. T. z. okrem iného
zabezpečovať dopravné značenie a dopravné zariadenia na miestnych pozemných komunikáciách
patriacich do ich pôsobnosti.
Na základe vyššie uvedeného a vzhľadom na skutočnosť, že zmluva, ktorú malo Mesto
Trenčín uzatvorenú s firmou SAROUTE, s.r.o., ktorá doposiaľ uskutočňovala uvedené práce
(zhotovovanie dopravného značenia a dopravných
zariadení na miestnych pozemných
komunikáciách na území Mesta Trenčín) bola uzatvorená na dobu určitú,
je potrebné na
zabezpečenie plnenia povinností mesta vyplývajúcich zo zákona o pozemných komunikáciách
uzatvoriť novú zmluvu, ktorou mesto zabezpečí zhotovovanie dopravného značenia a dopravných
zariadení na miestnych pozemných komunikáciách na území Mesta Trenčín s predpokladom od
1.1.2012. Podľa platnej legislatívy je potrebné na uzavretie tejto zmluvy aplikovať postupy verejného
obstarávania. Navrhujem uzatvorenie zmluvy na dobu určitú – 4 roky a verejné obstarávanie
realizovať formou verejnej súťaže (t. z. nebude obmedzený počet uchádzačov, ktorí sa môžu
zúčastniť súťaže).
Predpokladaná hodnota zákazky je 600.000,- € bez DPH (za 4 roky) (t. z. predpokladaná
hodnota za jeden rok je 150.000,- € eur bez DPH) .

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
vyhlásenie a vykonanie verejného obstarávania - podlimitnej zákazky na uskutočnenie
stavebných prác realizovanej postupom verejnej súťaže „Miestne komunikácie Trenčín –
dopravné značenie a dopravné zariadenia“ na zhotovenie dopravného značenia a dopravných
zariadení miestnych pozemných komunikácií (ciest) na území Mesta Trenčín s predpokladanou
hodnotou zákazky 600.000,- € bez DPH, výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy na dobu určitú- 4
roky.

