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na dodanie tovarov realizovanej postupom verejnej súťaže
„Farebné a čierne náplne do tlačiarní a kopírok“
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Návrh na uznesenie:
na samostatnej prílohe

Dôvodová správa
Mesto Trenčín zabezpečuje prostredníctvom útvaru interných služieb nákup farebných
a čiernych náplní do tlačiarní a kopírok pre potreby fungovania písomnej agendy Mestského úradu
v Trenčíne a mesta Trenčín.
Vzhľadom k tomu, že ročná cena objednaných a dodaných náplní prekračuje cenovú hranicu
zákazky s nízkou hodnotou určenou zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení,
je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie tejto zmluvy aplikovať postupy verejného
obstarávania.
Navrhujeme uzatvorenie rámcovej zmluvy (s viacerými uchádzačmi) na dobu určitú – 4 roky
a verejné obstarávanie realizovať formou verejnej súťaže (t. z. nebude obmedzený počet uchádzačov,
ktorí sa môžu zúčastniť súťaže). Rámcová zmluva 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).
Predpokladaná hodnota zákazky je 66.000,- € bez DPH (za 4 roky) (t. z. predpokladaná
hodnota za jeden rok je 16.500,- € eur 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 vyhlásenie a vykonanie verejného
obstarávania v prípade, ak podľa predpokladanej hodnoty zákazky pôjde o zákazku podprahovú,
podlimitnú alebo nadlimitnú. Vzhľadom na hodnotu zákazky sa jedná o podlimitnú zákazku a preto je
potrebné, aby podľa platných a účinných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Trenčín vyhlásenie a vykonanie tohto verejného obstarávania schválilo MsZ a to ešte pred tým, ako
bude súťaž vyhlásená.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
vyhlásenie a vykonanie verejného obstarávania - podlimitnej zákazky na dodanie tovarov
realizovanej postupom verejnej súťaže „Farebné a čierne náplne do tlačiarní a kopírok “ na
dodanie čiernych (originálnych, repasovaných) a farebných náplní do tlačiarní a kopírok
s predpokladanou hodnotou zákazky 66.000,- € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín ako verejný
obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie rámcovej zmluvy na dobu určitú - 4 roky.

