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            Návrh  
 

na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  zriadenie dynamického 
nákupného systému na dodávku zemného plynu a elektrickej energie pre Mesto 

Trenčín a všetky jeho rozpočtové organizácie,  
 

na zrušenie vytvoreného dynamického nákupného systému s názvom „Dodávka zemného 
plynu“, ktorý bol zriadený pre odberné miesta Mestského hospodárstva a správy lesov, 

m.r.o., Trenčín, 
 
 

na schválenie zámeru  Mesta Trenčín vyhlásiť verejné obstarávanie „Dodávka 
zemného plynu“ na  dodanie zemného plynu  pre  odberné miesta Mesta Trenčín  

 
a 
 

na schválenie zámeru Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r.o. vyhlásiť verejné 
obstarávanie „Dodávka elektrickej energie“ na  dodanie elektrickej energie  pre  

odberné miesta Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r.o.  
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Dôvodová správa 
 

 
V priebehu roka 2021 postupne všetky organizácie Mesta Trenčín, ako aj samotné Mesto Trenčín 
potrebovali obstarať dodávku zemného plynu a elektrickej energie na nasledovné obdobie. Niektoré z 
organizácií vzhľadom k výške finančných prostriedkov spadli len do režimu zákazky s nízkou 
hodnotou. Niektoré z našich organizácií ako aj samotné mesto pri niektorých z komodít elektrická  
energia alebo plyn spadli však do režimu podlimitnej alebo nadlimitnej zákazky. Preto v priebehu roka 
2021 boli opakovane na mestské zastupiteľstvo predkladané zámery na schválenie verejného 
obstarávania na dodávku elektrickej energie alebo zemného plynu.  
 
Po schválení zámeru organizácie vždy pristúpili k zrealizovaniu verejného obstarávania, avšak tento 
proces bol veľmi problematický – najmä preto, že organizáciám nikto nepredkladal ponuky, alebo 
ponuky boli príliš vysoké.  
 
Samotné zastupiteľstvo bolo preto opakovane žiadané o zmenu v uzneseniach, kedy pôvodné ceny, 
ktoré zastupiteľstvo schválilo nepostačovali na úspešné zadanie zákazky.  
 
Vzhľadom k tomu, že situácia na trhu s energiami doposiaľ nie je úplne stabilizovaná, zvolali sme 
pracovné rokovanie za účasti zástupcov všetkých rozpočtových organizácií mesta resp. za školy v 
zastúpení Ing. Ľubicou Horňáčkovou. Na tomto rokovaní bol diskutovaný ďalší postup jednotlivých 
organizácii pri nákupe energií. Po dlhej a opakovanej diskusii sme spoločne dospeli k záveru, že v 
súčasnej dobe sa ako najvýhodnejšie javí zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý by 
vnútorne bol rozdelený na dve časti: 

a) jedna by predstavovala časť, v rámci ktorej by sa zadávali zákazky na dodávku zemného 

plynu a  

b) druhá by predstavovala časť, v rámci ktorej by sa zadávali zákazky na dodávku elektrickej 

energie.  

Medzi výhody navrhovaného centrálneho obstarávania a zriadenia dynamického nákupného systému 
zaraďujeme: 

a) Vzhľadom k širokej škále subjektov, ktoré sa nachádzajú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

z ktorých sú niektoré subjekty pre dodávateľov energií zaujímavé (napr. MHSL Trenčín, m.r.o. 

pri niektorých činnostiach ako napr. verejné osvetlenie), avšak niektoré nie (napr. školy 

s malými odbermi) sa nám javí ako najvýhodnejší systém uskutočniť centrálne verejné 

obstarávanie a tým získať taký užívateľský profil, ktorý bude pre dodávateľov energii 

zaujímavý.  

b) Zákazka, ktorá bude teda zadávaná nielen Mestom Trenčín ale aj jeho jednotlivými 

organizáciami ako centrálne obstarávanie sa javí pre dodávateľov omnoho lukratívnejšia a 

teda je aj vysoký predpoklad vygenerovania lepších cien.   

c) Existuje predpoklad toho, že sa nestane, že o niektoré zákazky, ktoré vyhlasujú najmä naše 

menšie organizácie, nebude vôbec žiadny záujem.  

d) Podstatnou výhodou navrhovaného riešenia je aj to, že administratívu spojenú s obstarávaním 

elektrickej energie a zemného plynu už nebudú musieť vykonávať jednotlivé rozpočtové 

organizácie, ale bude ju zabezpečovať Mesto Trenčín. Tým odbremeníme zamestnancov 

našich organizácii od verejného obstarávania a uvoľníme im priestor pre výkon iných, 

odborných činností.  

Po zvážení všetkých vyššie uvedených skutočností, všetky naše rozpočtové organizácie uvítali 
možnosť zúčastniť sa tohto centrálneho verejného obstarávania a návrh, ktorý Vám predkladáme je 
predkladaný s podporou všetkých zúčastnených subjektov. 
 
Dynamický nákupný systém navrhujeme zriadiť do 31.12.2026. 
 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote tejto 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) 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. 

Pre úplnosť uvádzame, že Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín má v súčasnej dobe 
zriadený dynamický nákupný systém na dodávku plynu, tento budeme však rušiť a Mestské 
hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín bude účastníkom navrhovaného centrálneho verejného 
obstarávania. Tento krok je odkonzultovaný aj s riaditeľom Mestského hospodárstva a správy lesov, 
m.r.o., Trenčín a má pomôcť vylepšiť „užívateľský profil“ verejného obstarávania. 
 
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 operatívne vyhlasovať zákazky 
na dodávky plynu a elektrickej energie v akýchkoľvek hodnotách bez porušenia zákona o verejnom 
obstarávaní. Keďže proces zadávania zákazky DNS je podstatne kratší ako pri klasickom nadlimitnom 
postupe (očakávaných max. 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  
a elektrickej energie vždy v závislosti od vývoja cien na komoditnej burze, spravidla na 6 alebo 12 
mesiacov.  
 
Predpokladaná hodnota zákaziek zadávaných v zriadenom DNS na obdobie do 31.12.2026 je max. 
14 108 595,00 € bez DPH. Uvedenú cenu sme určili na základe predpokladaných maximálnych 
odberov zemného plynu a elektrickej energie pre jednotlivých odberateľov zaradených do DNS, ktoré 
sme prenásobili aktuálnymi cenami na trhu a predikovanými cenami pre roky 2025 a 2026 a zahŕňa aj 
regulované poplatky týkajúce sa distribúcie. Pre úplnosť je potrebné poznamenať, že tieto ceny môžu 
byť ale v budúcností výrazne nižšie alebo vyššie.  

 
V prípade Mesta Trenčín bude aktuálne zmluva na dodávku plynu končiť 30.4.2022  a v prípade 
Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r.o. aktuálna zmluva na dodávku elektrickej energie končiť k 
31.3.2022. Vzhľadom na uvedené je potrebné zabezpečiť aj plynulé dodávky energii pre tieto dve 
organizácie už veľmi skoro. Preto v prípade, ak by sa nestihlo zriadenie dynamického nákupného 
systému, navrhujeme, aby zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie týchto zákaziek samostatne.  
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
a) schvaľuje 

 
1. zámer Mesta Trenčín a všetkých jeho rozpočtových organizácii vyhlásiť verejné obstarávanie 

– zriadenie dynamického nákupného systému s názvom „Dodávka zemného plynu a 
elektrickej energie pre Mesto Trenčín a všetky jeho rozpočtové organizácie“ na obdobie 
do 31.12.2026 nadlimitným postupom, predmetom ktorého bude zadávanie jednotlivých 
zákaziek na dodanie tovaru - zemného plynu alebo elektrickej energie pre odberné miesta 
Mesta Trenčín a všetkých jeho rozpočtových organizácii so súhrnnou predpokladanou 
hodnotou max. 14 108 595,00 € bez DPH. 

2. Zámer Mesta Trenčín vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na  dodanie tovarov 
„Dodávka zemného plynu“ na  dodanie zemného plynu  pre  odberné miesta Mesta Trenčín 
s predpokladanou hodnotou zákazky max. 228 272,00 € bez DPH,  ktorú vyhlási Mesto 
Trenčín  a výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej zmluvy na dobu určitú – do 31.12.2022 pre 
prípad, že by sa nestihlo zriadenie dynamického nákupného systému pred skončením 
zmluvy.  

3. Zámer Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r.o. vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 
zákazku na  dodanie tovarov „Dodávka elektrickej energie“ na  dodanie elektrickej energie  
pre  odberné miesta Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r.o. s predpokladanou hodnotou 
zákazky max. 85.800,- € bez DPH,  ktorú vyhlásia Sociálne služby Mesta Trenčín, m. r.o.   a 
výsledkom ktorej bude uzavretie kúpnej zmluvy na dobu určitú – do 31.12.2022 pre prípad, že 
by sa nestihlo zriadenie dynamického nákupného systému pred skončením zmluvy.  

 
 

b) súhlasí  
 

so zrušením existujúceho dynamického nákupného systému s názvom „Dodávka zemného 
plynu“, ktorý bol zriadený na obdobie 48 mesiacov nadlimitným postupom, predmetom ktorého 
je zadávanie jednotlivých zákaziek na dodanie tovaru - zemného plynu pre odberné miesta 
Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


