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Návrh na uznesenie:
na samostatnej prílohe

Dôvodová správa
Mesto Trenčín zabezpečuje prostredníctvom súčasného dodávateľa poskytovanie mobilných
elektronických komunikačných služieb, mobilných telefónov a mobilných internetov ako pre seba tak
i pre svoje rozpočtové organizácie. Zmluva so súčasným dodávateľom končí 27. 2. 2019.
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie Zmluvy aplikovať
postupy verejného obstarávania.
Na základe výsledku verejného obstarávania bude uzatvorená Zmluva na dobu určitú – 2
roky.
Predpokladaná hodnota zákazky je max. 127 240,- € bez DPH (za 2 roky)
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
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 určené 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.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na poskytnutie elektronických
komunikačných služieb - „Telekomunikačné služby“, ktorej predmetom je poskytnutie mobilných
elektronických komunikačných služieb, mobilných internetov a
mobilných telefónov,
s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 127 240,- € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín
ako centrálna obstarávacia organizácia a výsledkom ktorej bude uzavretie Zmluvy na dobu určitú - 2
roky.

