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Dôvodová správa 

 

Dôvodom zákaziek  na  dodanie tovaru,  týkajúcich sa dodania  výpočtovej techniky, 
komunikačnej techniky  a súvisiaceho príslušenstva je potreba obstarať výpočtovú techniku po 
ukončení rámcových dohôd, ktoré má Mesto Trenčín  na výpočtovú techniku uzatvorené do 
02.09.2015 (resp. do vyčerpania predpokladanej hodnoty tejto zákazky) a tiež obstaranie  tovaru 
v prípade úspešnosti žiadosti   o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v 
oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 v rámci projektu  Rozšírenie a modernizácia  
Monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície Trenčín. 

 
 

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/zmlúv 

aplikovať postupy verejného obstarávania. 

Na základe výsledku verejného obstarávania budú uzatvorené kúpne zmluvy. 

     V programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2015 sú na tieto  zákazky vyčlenené sumy 

v nasledovných programoch: program P3/ P7  Mestský informačný systém cca 19 000 € a program 

P5/P3 Kamerový systém cca 5000 €.  

Mesto Trenčín  podalo  v rámci projektu  Rozšírenie a modernizácia  Monitorovacieho kamerového 

systému Mestskej polície Trenčín žiadosť  o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie 

projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 (podľa informácií z Okresného úradu Trenčín – 

krajskej koordinátorky pre prevenciu kriminality Trenčín boli pre mesto Trenčín schválené finančné 

prostriedky vo výške 15 000,- € ).  Maximálne predpokladané náklady  na tento projekt  sú  20 000 €, 

kde spoluúčasť Mesta Trenčín predstavuje max. 5000 €. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

a) na dodanie tovaru, týkajúcu sa dodania  výpočtovej techniky, komunikačnej techniky  

a súvisiaceho príslušenstva je max. 15 833,34 bez DPH 

b) v rámci podanej žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie 

projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 pre projekt  Rozšírenie a modernizácia  

Monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície Trenčín je max. 16 666,67 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 

predpokladaná hodnota zákazky je  rovnaká alebo vyššia ako 20.000 € bez DPH pre dodanie tovaru 

(okrem potravín) a poskytnutie služby, 30.000 € 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. 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme návrh na schválenie zámeru vyhlásiť 
verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na dodanie tovaru, týkajúcu sa dodania  výpočtovej 
techniky, komunikačnej techniky  a súvisiaceho príslušenstva.  
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
Schvaľuje 
 
a)zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku/zákazky na dodanie tovaru, 
týkajúcu/týkajúce sa dodania  výpočtovej techniky, komunikačnej techniky  a súvisiaceho 
príslušenstva, ktorej/ktorých predmetom je nákup výpočtovej a komunikačnej techniky a súvisiaceho 
príslušenstva s predpokladanou hodnotou zákazky max. 15 833,34 € bez DPH,  ktorú/ktoré vyhlási 



Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej/ktorých bude uzavretie kúpnej zmluvy 
resp. zmlúv 
 
b) zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na dodanie tovaru, týkajúcu sa 
projektu  Rozšírenie a modernizácia  Monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície Trenčín 
v prípade schválenia   podanej žiadosti  o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie 
projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 s predpokladanou hodnotou zákazky max. 
16 666,67 € bez DPH (spoluúčasť Mesta Trenčín predstavuje max. 5000 € s DPH), ktorú vyhlási 
Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej zmluvy resp. 
zmlúv. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


