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Mestské zastupiteľstvo        V Trenčíne, 26.09.2018 
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            Návrh  

 
 na zmenu uznesenia č. 1527 zo dňa 04.07.2018, ktorým bol schválený zámer 
vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka 
zemného plynu“ na dodanie zemného plynu pre odberné miesta Základnej školy   
Kubranská 80, Trenčín. 

              
 

 

 

 

 

 

         
Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Mgr. Richard Rybníček       na samostatnej prílohe  
primátor mesta Trenčín    
 

 

 

 

 

 

 
Spracoval: 
Mgr. Milan Martoň 

      

 
                     

 
Vypracované v Trenčíne dňa 26.09.2018 
 
 
 
 
 
 

 

 



   Dôvodová správa 
 

Dňa 31.12.2018 končí platnosť zmluvy  so súčasným dodávateľom zemného plynu pre 
odberné miesta Základnej školy Kubranská 80, Trenčín. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 04.07. 2018 uznesením č.1527 zámer vyhlásiť 
verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov“ Dodávka zemného plynu“ na dodanie 
zemného plynu pre odberné miesta Základnej školy s predpokladanou hodnotou zákazky max. 60. 
000,00 Eur bez DPH, ktorú vyhlási Základná škola a výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej resp. 
Rámcovej dohody na dobu určitú – 24 mesiacov. 

 
Zákazka na dodávku zemného plynu bola vyhlásená prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému ( EKS), ktorá však bola zrušená z dôvodu, že sa žiadny uchádzač neprihlásil 
do súťaže. 

Verejný obstarávateľ bude musieť súťaž opakovať.  
 
Vzhľadom na vývoj  ceny zemného plynu smerom hore, v júni 2018 kedy pripravoval verejný 

obstarávateľ návrh na schválenie zámeru boli ceny za zemný plyn vo výške 18,90Eur/ MWh. 
 Na základe informácie od súčasného dodávateľa bude Predpokladaná cena za zemný plyn  na 

rok 2019 vo výške cca 28 Eur/MWh. 
 

Ak bude verejný obstarávateľ opakovať súťaž, je predpoklad, že ak nebude predpokladaná hodnota 
zákazky upravená  (navýšená) podľa predpokladanej ceny za zemný plyn na rok 2019, znova sa 
verejnému obstarávateľovi neprihlási žiaden uchádzač. 
 

Mestské zastupiteľstvo dalo verejnému obstarávateľovi mandát na vyhlásenie zákazky (a teda aj 
uzavretie zmluvy) s max. hodnotou 60. 000 Eur bez DPH, to zn., že verejný obstarávateľ  nie je 
oprávnený uzatvoriť Rámcovú dohodu na vyššiu sumu. Na základe uvedeného predkladáme návrh na 
zmenu uznesenia, aby verejný obstarávateľ mohol uzatvoriť rámcovú dohodu  na sumu 
zodpovedajúcu nárastu cien za zemný plyn navýšenú o sumu 15.000,- Eur bez DPH. 

 
 

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. 1527 zo dňa 04.07.2018. nasledovne: 
 
Z pôvodného: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne s c h v a ľ u j e  
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného 
plynu“ na dodanie zemného plynu pre odberné miesta Základnej školy s predpokladanou hodnotou 
zákazky max. 60 000,00 € bez DPH, ktorú vyhlási Základná škola a výsledkom ktorej bude uzavretie 
kúpnej zmluvy resp. rámcovej dohody na dobu určitú – 24 mesiacov. 
 
 Na nové: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne s c h v a ľ u j e  
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného 
plynu“ na dodanie zemného plynu pre odberné miesta Základnej školy s predpokladanou hodnotou 
zákazky max. 75 000,00 € bez DPH, ktorú vyhlási Základná škola a výsledkom ktorej bude uzavretie 
kúpnej zmluvy resp. rámcovej dohody na dobu určitú – 24 mesiacov. 
 


