MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 18.04.2013

Návrh
na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na
uskutočnenie stavených prác
„Nový cintorín – Bočkove sady“

Predkladá:
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

Návrh na uznesenie:
na samostatnej prílohe

Spracoval:
Mgr. Ján Forgáč
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií

Na zasadnutie Mestskej rady v Trenčíne, ktoré sa bude konať dňa 11.04.2013 je tento materiál
zaradený ako bod programu. Stanovisko MsR bude oznámené priamo na zasadnutí MsZ v Trenčíne
dňa 18.04.2013.

Vypracované v Trenčíne dňa 03.04.2013

Dôvodová správa
Dôvodom investičnej akcie „Nový cintorín – Bočkove sady“ je akútny nedostatok hrobových
miest v Trenčíne a potreba rozšíriť mestský cintorín tak, aby sa tento problém aspoň dočasne vyriešil.
Projektová dokumentácia je vypracovaná a riešenie, ktoré je navrhnuté predpokladá, že vznikne
dostatok hrobových a urnových miest na cca 10 rokov.

Vzhľadom k tomu, že predpokladaná hodnota tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác
prekračuje cenovú hranicu zákazky s nízkou hodnotou určenú zákonom 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 na uskutočnenie stavebných prác
je max. 329 166,66 € 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 - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác
„Nový cintorín – Bočkove sady“, s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 329 166,66 €
bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie
zmluvy o dielo.

