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     Dôvodová správa  
 
Dňa 31.7.2018 končí platnosť Rámcovej dohody na dodávku stravy  pre Sociálne služby mesta 

Trenčín,  m. r. o.  – pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická 42, Trenčín a Zariadenie pre 
seniorov , Lavičková 10, Trenčín.   

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 14.03.2018 uznesením č.1313 zámer vyhlásiť  

verejné obstarávanie – podlimitnú  zákazku na poskytnutie služby „ Príprava a dodávka stravy “, 
ktorej predmetom je príprava a dodávka  stravy pre Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.  do 
zariadení : Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická 42, Trenčín a Zariadenia pre seniorov, 
Lavičková 10, Trenčín  na obdobie  3 rokov s predpokladanou hodnotou zákazky max. 690 845,00 Eur 
bez DPH. 

 
Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania, pričom podmienky účasti  týkajúce 

sa odbornej spôsobilosti boli veľmi jednoduché. Požadovali  sa referencie zodpovedajúce predmetu 
zákazky v hodnote spolu min.56.000 € (minimálna hodnota referencie bola 7.000€) a zabezpečenie 
diétnej sestry s min. 2 ročnou praxou.  

 
Napriek uvedenému si súťažné podklady nevyžiadal nikto a ani nikto predmetné podmienky účasti 

a ani iné podmienky uvedené v súťažných podkladoch nenamietal. Predložená bola len jedna ponuka, 
pričom cena bez DPH podľa tejto ponuky je 694.837,591 €. 

 
Podľa súťažných podkladov k predmetnej zákazke platí, že v prípade, ak ponuková cena uchádzača 

s DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom (ku ktorej 
sa pripočíta DPH), môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo 
neprijať ju. 

 
Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje verejnému obstarávateľovi zrušiť  verejné obstarávanie, 

ak nebolo predložených viac ako dve ponuky.  Verejný obstarávateľ má teda možnosť verejné 
obstarávanie zrušiť a zákazku znovu vyhlásiť. Uvedené však nepovažujeme za hospodárne 
a efektívne, nakoľko nie je predpoklad, že by sa zákazky zúčastnilo viac uchádzačov alebo dosiahla 
nižšia cena. (Pozn.: v predchádzajúcej súťaži na rovnaký predmet zákazky boli predložené len dve 
ponuky). To, že bola predložená len jedna ponuka je s veľkou pravdepodobnosťou zapríčinené 
aktuálnymi možnosťami trhu.  

 
Vzhľadom k tomu, že mestské zastupiteľstvo dalo verejnému obstarávateľovi mandát na 

vyhlásenie zákazky ( a teda aj uzavretie zmluvy) s max. hodnotou bez DPH 690 845,00 €, nie je 
verejný obstarávateľ oprávnený uzatvoriť Rámcovú dohodu na vyššiu sumu.  Na základe uvedeného 
predkladáme návrh na zmenu uznesenia tak, aby verejný obstarávateľ mohol uzatvoriť rámcovú 
dohodu na základe ponuky, ktorá bola predložená vo verejnom obstarávaní.  

 
Navrhujeme schváliť uznesenie tak, ako je uvedené v tomto návrhu.  
 
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 m e n í  
 
uznesenie MsZ v Trenčíne č. 1313 zo dňa 14.03.2018 nasledovne: 
 
Z pôvodného: 
 



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zámer vyhlásiť  verejné obstarávanie – podlimitnú  
zákazku na poskytnutie služby „ Príprava a dodávka stravy “, ktorej predmetom je príprava 
a dodávka  stravy pre Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.  do zariadení : Zariadenie 
opatrovateľskej služby, Piaristická 42, Trenčín a Zariadenia pre seniorov , Lavičková 10, Trenčín  na 
obdobie  3 rokov s predpokladanou hodnotou zákazky max. 690 845,00 Eur bez DPH. 

 
 

Na nové: 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zámer vyhlásiť  verejné obstarávanie – podlimitnú  
zákazku na poskytnutie služby „ Príprava a dodávka stravy “, ktorej predmetom je príprava 
a dodávka  stravy pre Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.  do zariadení : Zariadenie 
opatrovateľskej služby, Piaristická 42, Trenčín a Zariadenia pre seniorov , Lavičková 10, Trenčín  na 
obdobie  3 rokov s maximálnou hodnotou Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom zadávania 
tejto zákazky 694 837,591 Eur bez DPH, t.j. 833 805,11€ s DPH. 

 
 
 


