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Dôvodová správa 
 
 

Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť podlimitnú zákazku (zákazky) na dodanie tovaru - výpočtovej 
techniky, komunikačnej techniky  a súvisiaceho príslušenstva pre potreby Mesta Trenčín. 

 
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. 

 
Hodnota kúpnej zmluvy resp. zmlúv tejto zákazky (zákaziek) bude spolu max. 120 000 € bez DPH. 

  
V Programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2020 je v programe 3. 7 Mestský informačný 

systém  na položkách 630 a 710  vyčlenená suma vo výške max. 134 000 €  ( vrátane DPH) na nákup 
výpočtovej techniky, ktorá nie je pokrytá zmluvami o údržbe, servise a pod. a preto je potrebné 
schválenie zámeru na vyhlásenie verejného obstarávania. V celkovej sume sú započítané aj požiadavky 
Mestskej polície na výpočtovú techniku (5 000 € )  a zvyšok  (5 000  €) tvorí  výpočtová technika, 
financovaná z dotačných a iných  zdrojov príslušných útvarov.  Predmetom obstarávania bude 
predovšetkým nákup bežnej výpočtovej techniky t.j. PC, notebookov, sieťových prvkov, náhradných 
a nefunkčných dielov a komponentov, nákup softvéru, licencie, opatrenia vyplývajúce z aplikácie 
zákona o kybernetickej bezpečnosti   a pod.  

Podlimitné zákazky budú zadávané priebežne počas roka prostredníctvom elektronického 
kontraktačného systému. 

   
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 
ide o podlimitnú zákazku  alebo  nadlimitnú zákazku na  dodanie tovaru, poskytnutie 
služby,  uskutočnenie stavebných  prác,  dodanie tovaru, ktorými sú potraviny  a na poskytnutie  služby 
podľa prílohy č.1 k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v závislosti od jej predpokladanej hodnoty  podľa aktuálne 
platných  finančných limitov stanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a /alebo vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie,  ktorou sa 
ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit 
pri súťaži návrhov. 

 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  - podlimitnú zákazku (zákazky)   na dodanie tovaru - výpočtovej techniky, 
komunikačnej techniky  a súvisiaceho príslušenstva  
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 
 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku (zákazky)   na  dodanie tovaru 
výpočtovej techniky, komunikačnej techniky  a súvisiaceho príslušenstva, ktorú/ktoré vyhlási 
Mesto Trenčín  a  výsledkom ktorej/ktorých bude uzavretie kúpnej zmluvy resp. zmlúv s max. hodnotou 
spolu  120 000 € bez DPH. 


