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Návrh  
 

na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na 
dodanie  výpočtovej techniky, komunikačnej techniky  a súvisiaceho príslušenstva 

realizovanej postupom verejnej súťaže 
 
 

 „Výpočtová technika“   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
         

Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Mgr. Richard Rybníček                  na samostatnej prílohe  
primátor mesta Trenčín    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval: 
Ing. Jiří Slynko      
 
 
Na zasadnutie Mestskej rady v Trenčíne, ktoré sa bude konať dňa 20.2.2013 je tento materiál 
zaradený ako bod programu. Stanovisko MsR bude oznámené priamo na zasadnutí MsZ  v Trenčíne 
dňa 21.2.2013 
 
 
Vypracované v Trenčíne dňa 13.2.2013 
 



            
    Dôvodová správa 

 
 
             Mesto Trenčín má aktuálne uzatvorenú rámcovú dohodu na dodávku výpočtovej techniky do 
decembra 2013 resp.  do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 58 200 € vrátane 
DPH. Vzhľadom k tomu, že k aktuálnemu dátumu sa prečerpali finančné prostriedky vo výške  
35 826€ ( podstatná časť vo výške 31 500€ sa čerpala  zo schváleného rozpočtu roku 2012) 
a v rozpočte na rok 2013 je schválený väčší objem financií  ( spolu cca 94 000€ vrátane nákupu 
hardvéru, softvéru, ich údržby, rozšírenia LAN, Wi-Fi siete a kamier) ako je rozdiel medzi 
predpokladanou hodnotou zákazky a už čerpanou sumou t.j. 22 374 €, bude potrebné zrealizovať 
novú súťaž na verejné obstarávanie výpočtovej techniky. V prípade vyčerpania uvedenej kvóty  a s 
tým spojeného ukončenia aktuálnej rámcovej dohody hrozí, že Mesto Trenčín nebude môcť bez  
realizácie nového verejného obstarávania nakupovať výpočtovú techniku vrátane náhradných dielov 
a spotrebného materiálu, nakoľko nebude mať uzatvorenú zmluvu na dodávku výpočtovej techniky 
a finančné prostriedky vo výške cca 71 626 € schválené v rozpočte na rok 2013 nebudú pokryté 
verejným obstarávaním. Zároveň uvádzame, že v prípade, ak by bola v rozpočte mesta Trenčín na rok 
2014 schválená nižšia suma, ako je predpokladaná hodnota zákazky, po odpočítaní úhrad za 
výpočtovú techniku v roku 2013, úrad objedná výpočtovú techniku len v rozsahu, ktorý bude krytý 
rozpočtom. 

Podľa platnej legislatívy je potrebné na uzavretie tejto zmluvy aplikovať postupy verejného 
obstarávania. Navrhujeme uzatvorenie rámcovej dohody na dobu určitú – 2 roky a verejné 
obstarávanie realizovať formou verejnej súťaže (t. z. nebude obmedzený počet uchádzačov, ktorí sa 
môžu zúčastniť súťaže). Rámcová dohoda bude určovať základné podmienky dodávok s tým, že 
jednotlivé dodávky sa budú uskutočňovať podľa potrieb a možností mesta (t. z. aj podľa rozpočtu 
mesta na nasledovné roky) prostredníctvom elektronických aukcií. 

 
Predpokladaná hodnota zákazky je 150.000,- € bez DPH  (za 2 roky, z toho predpokladaná 
hodnota na tento rok je cca 60 000 € bez DPH) .  

 
Rozpis predpokladaného čerpania na roky 2013 a 2014: 
Rok 2013 
Program 3.7. 
Výpočtová technika do 1700 €   (nové PC, notebooky, tlačiarne a pod.)  18 000 €    
Údržba výpočtovej techniky (softvér- poplatky za  ročné údržby, hardvér) 15 000 € 
Hardvér – kapitálové výdavky  ( rozšírenie servera a disk.pola, infraštruktúra) 11 600 € 
Softvér – kap.výdavky (nový aukčný softvér, licencie Oracle, vývoj IS)  20 000 € 
Program 5.3. 
Kamerový systém ( vrátane dát. prenosov, rozšírenia servera a softvéru) 30 000 € 
 
Mimorozpočtové zdroje 
Dotácie zo štátneho. rozpočtu (školstvo, matrika , ŠFRB)   11 000 €  
 
Spolu rok 2013        105 600 €  
 
Rok 2014 
Predpoklad čerpania na úrovni roku 2013 , zameranie najmä na výmenu PC a notebookov, ( cca 50 
PC starších ako 6 rokov treba postupne obnoviť) a rozvoj informačného systému ( rozšírenie 
funkcionalít, nové moduly), čerpanie podľa schváleného rozpočtu na rok 2014 
 

 

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 -  podlimitnú  zákazku na dodanie tovaru  „Výpočtová 
technika“, ktorej predmetom je nákup výpočtovej a komunikačnej techniky a súvisiaceho 
príslušenstva,  s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 150 000,- € bez DPH,  ktorú vyhlási 
Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie rámcovej dohody na 2 
roky. 
 
 

 
 

 

 


