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Návrh na uznesenie:
na samostatnej prílohe

Dôvodová správa

Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť zákazku „Modernizácia zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne “, ktorá
bude zahŕňať nasledovné objekty:
 výmena sedačiek a rekonštrukcia podložia,
 rekonštrukcia kabíny hostí,
 rekonštrukcia vstupného vestibulu a priľahlých chodieb.
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy/zmlúv aplikovať postupy verejného obstarávania.
Hodnota zmluvy/zmlúv bude v súčte max. 833 333,33 € bez DPH (1.000 000,00 € s DPH).
Zmluva/zmluvy, ktoré budú výsledkom verejného obstarávania budú uzavreté s odkladacou
podmienkou účinnosti a to, že účinnosť nastane až potom ako bude pre Mesto Trenčín schválený nenávratný finančný príspevok/dotácia na financovanie tejto zákazky.
V zmysle čl. 3 ods.5 písm. a) podpísmena aa) bod 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:
a) 50.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín podľa písmena d) tohto
odseku
b) 50.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č.1
k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
c) 150.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
d) 200.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny učené pre zariadenia
školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu, ak tieto poskytujú stravovanie
e) 200.000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
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 zákazku „Modernizácia zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne “.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazku „Modernizácia zimného štadióna P. Demitru v
Trenčíne“, ktorá bude zahŕňať nasledovné objekty:
 výmena sedačiek a rekonštrukcia podložia,
 rekonštrukcia kabíny hostí,
 rekonštrukcia vstupného vestibulu a priľahlých chodieb
a ktorú vyhlási Mesto Trenčín, výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy/zmlúv s maximálnou celkovou
hodnotou zmluvy/zmlúv vo výške 833.333,33 € bez DPH (1.000 000,00 € s DPH). Zmluva/zmluvy, ktoré
budú výsledkom verejného obstarávania budú uzavreté s odkladacou podmienkou účinnosti a to, že
účinnosť nastane až potom ako bude pre Mesto Trenčín schválený nenávratný finančný
príspevok/dotácia na financovanie tejto zákazky.

