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na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov 
„Dodávka zemného plynu“ pre Mestské hospodárstvo a správu lesov, m.r.o.  Trenčín 
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na zrušenie uznesenia č. 1023 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného 
dňa 22.9.2021 
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Dôvodová správa 

 
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín plánuje vyhlásiť nadlimitnú zákazku na dodanie 
tovarov „Dodávka zemného plynu“, keďže zmluva so súčasným dodávateľom zemného plynu pre 
odberné miesta Mestského hospodárstva a správy lesov končí 31.12.2021. 
 

Organizácia predložila už na MsZ, ktoré sa konalo dňa 22.9.2021, zámer vyhlásiť podlimitnú 
zákazku na dodanie zemného plynu s predpokladanou hodnotou zákazky 203.570,16 € bez DPH. 
Následne bola zákazka spracovaná v Elektronickom kontraktačnom systéme a dňa 6.10.2021 bol 
vyhlásený obchod č. Z202119644 na Dodávku zemného plynu. Po uplynutí lehoty na predkladanie 
ponúk, ktorá skončila dňa 19.10.2021, nebola k danej zákazke predložená žiadna ponuka – zákazka 
bola ukončená bez víťaza, pre naďalej stúpajúce ceny všetkých energií. 

Neprimeraný rast ceny plynu zvýšil predpokladanú hodnotu plánovanej zákazky tak, že podľa 
aktuálne platných limitov stanovených Zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v planom znení 
sa jedná už o nadlimitnú zákazku a na jej vyhlásenie je potrebné schválenie nového zámeru. 

Pri porovnaní ceny hodnoty zákazky, ktorá bola vysúťažená pre rok 2021 vo výške 94.397,46 
€ bez DPH a aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky evidujeme nárast takmer až o 309 %, čo 
výrazne ovplyvní výdavky organizácie v rozpočtovom roku 2022, najmä v Programe 8 – Šport pri 
zabezpečení dodávky zemného plynu pre objekty Krytej plavárne, Letného kúpaliska a Zimného 
štadióna P. Demitru. 
 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote nadlimitnej 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. 

 
Pre nákupy zemného plynu navrhujeme obstarávať prostredníctvom zriadenia dynamického 

nákupného systému (DNS) s trvaním na dobu 4 rokov, t.j. s cieľom pokryť dodávky plynu pre obdobie 
od 1.1.2022 do 31.12.2025. 

Dynamický nákupný systém predstavuje nástroj zadávania zákaziek, do ktorého budú môcť 
dodávatelia kedykoľvek podávať žiadosť o zaradenie, a ktorou preukážu splnenie podmienok – budú 
sa kvalifikovať. Zriadenie dynamického nákupného systému umožní Mestskému hospodárstvu 
a správe lesov, m.r.o., Trenčín operatívne vyhlasovať zákazky na dodávky plynu v akýchkoľvek 
hodnotách bez porušenia zákona o verejnom obstarávaní (v zriadenom DNS bude možné vyhlásiť aj 
zákazky v hodnote 100.000 €, keď ceny klesnú aj v hodnote aktuálnych cien). Keďže proces 
zadávania zákazky DNS je podstatne kratší ako pri klasickom nadlimitnom postupe (očakávaných 15 
dní oproti štandardných 45 dní), očakávame predloženie cenových ponúk bez prenesenia rizika 
nárastu ceny možného počas samotného procesu obstarávania. 

Do dynamického nákupného systému musí byť zaradený každý záujemca, ktorý požiadal 
o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nemožno obmedziť. Výhodou je, že do 
dynamického nákupného systému sa môžu záujemcovia kvalifikovať kedykoľvek – t.z. nie je časová 
„uzávierka“ pre kvalifikáciu dodávateľov, čo podporuje aj účasť nových subjektov, alebo tých, ktorí sa 
nestihnú kvalifikovať hneď pri zriadení dynamického nákupného systému a zriadenie DNS reflektujú 
až po uzatvorení prvých súťaží. 

 
Dynamický nákupný systém umožní následné zadávanie konkrétnych zákaziek bez nutnosti 

opätovnej kvalifikácie hospodárskych subjektov a bez potreby čakania na možné podanie námietok 
voči výsledku vyhodnotenia jednotlivých zákaziek. Vďaka tomu je prostredníctvom DNS možné 
uzatvoriť zmluvu aj v priebehu niekoľkých dní. 

 
Pri uvedenej komodite predpokladáme nakupovanie opakovaných dodávok zemného plynu 

vždy v závislosti od vývoja cien na komoditnej burze, spravidla na 6 alebo 12 mesiacov. Reflektujúc na 
aktuálny vývoj trhu je možné, že k pristúpeniu zadávania zákazky prostredníctvom zriadeného DNS na 
dodávku zemného plynu pre rok 2023 sa pristúpi v priebehu roka 2022, a to v závislosti od vývoja cien 
na komoditnej burze (t.j. ak bude cena výhodná v jarných alebo letných mesiacoch, pristúpi sa 
k nákupu plynu /tz. tranži/ v danom čase) a to s cieľom nákupu komodity za čo najvýhodnejšie 
podmienky. 
  

https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313401


Predpokladaná hodnota zákazky je 291.318,16 € bez DPH na obdobie 12 mesiacov. 
Predpokladaná hodnota zákaziek zadávaných v zriadenom DNS na obdobie 48 mesiacov je max. 
1.165.272,64 € bez DPH. 

 
 
V zmysle čl. 3 ods.5 písm. a) podpísmena aa) bod 18 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Trenčín, 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 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 pre súťaž 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 pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Dodávka zemného plynu“ 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
1. schvaľuje 

 
zámer Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín vyhlásiť verejné obstarávanie – 
zriadenie dynamického nákupného systému s názvom „Dodávka zemného plynu na obdobie 48 
mesiacov nadlimitným postupom, predmetom ktorého bude zadávanie jednotlivých zákaziek na 
dodanie tovaru - zemného plynu pre odberné miesta Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., 
Trenčín so súhrnnou predpokladanou hodnotou max. 1.165.272,64 € bez DPH. 

 
 

2. ruší 
  
uznesenie č. 1023 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 22.9.2021, 
ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov 
„Dodávka zemného plynu“ na dodanie zemného plynu pre odberné miesta Mestského hospodárstva 
a správy lesov, m.r.o., Trenčín s predpokladanou hodnotou zákazky max. 203.570,16 € bez DPH, 
a výsledkom ktorej malo byť uzavretie kúpnej zmluvy na dobu určitú – 12 mesiacov. 
 
 
 
 
 
 

 


