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   Dôvodová správa 
 

           Mestu Trenčín bolo dňa 21.6.2021 elektronicky doručené Rozhodnutie o schválení Žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt – SMART plán mesta Trenčín.  
  

Vzhľadom k tomu plánuje mesto Trenčín vyhlásiť nadlimitnú zákazku na obstaranie tovarov 
a služieb „SMART technológie“.  

 
Predmetom realizácie projektu je vybudovanie komplexnej siete IoT (Internet of Things – Internet 

vecí) infraštruktúry na území mesta Trenčín, ktorá umožní zrealizovať inteligentné riešenia využiteľné 
pri správe mesta. Výsledkom realizácie projektu bude vytvorenie inteligentného riešenia využiteľného 
pri manažmente najkritickejších oblastí, ktorými sú dynamická doprava, bezpečnosť, energetika, 
informovanosť obyvateľstva a manažment samosprávy. Realizácia projektu umožní vytvoriť efektívny 
manažment jednotlivých oblastí za pomoci využitia smart technológií. Projekt bude realizovaný za 
pomoci hlavných aktivít, ktorými sú:  

• Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS 

• Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie 

• Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS 

• Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS 

• Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS 

Predpokladaná hodnota tejto zákazky  na obdobie trvania zmluvy je max: 895 431,16 € bez DPH 
 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy aplikovať 
postupy verejného obstarávania. 
 

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 predkladám návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 
obstarávanie -  nadlimitnú zákazku   na obstaranie tovarov a služieb „SMART technológie“. 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 

 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na obstaranie tovarov a služieb 
„SMART technológie“ s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 895 431,16 € bez DPH, ktorú 
vyhlási Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy s tým, že 
zmluva bude uzavretá tak, že jej účinnosť nastane až vtedy ak budú kumulatívne splnené tieto 
dve  podmienky: 



a)      uzatvorenie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
riadiacim orgánom a mestom Trenčín ako príjemcom nenávratného finančného príspevku; 

 
b)     doručenie kladného výsledku správy z ex-post kontroly verejného obstarávania, ktorého výsledkom 
je táto zmluva, a to od príslušného oprávneného orgánu. 
 

V prípade, že do dvoch (2) rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy nebudú kumulatívne splnené tieto dve 

podmienky , ktorých splnenie je nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy, táto 
zmluva zanikne.  


