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V Trenčíne dňa  14.06.2022 



 

Dôvodová správa 

 

Predmetom tejto nadlimitnej zákazky je zabezpečenie doručovania vybraných elektronických 

úradných dokumentov verejného obstarávateľa do elektronických schránok adresátov 

a v prípade, ak elektronická schránka niektorého adresáta nie je aktivovaná, zabezpečiť 

vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu vo forme listinného 

rovnopisu a zabezpečenie jeho doručenia adresátovi v listinnej podobe. 

Nakoľko k dátumu 31.12.2022 končí doba platnosti Rámcovej dohody na poskytnutie vyššie 

uvedených služieb medzi Poskytovateľom – Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické 

služby ( ďalej ako NASES) a Objednávateľom – Mestom Trenčín, je nevyhnutné do konca 

kalendárneho roka 2022 túto službu pre Mesto Trenčín zabezpečiť.  

 

Poskytnutie služby bude zabezpečené v súlade s § 31a  zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e – Governmente) po dohode so správcom modulu elektronického doručovania – 

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Mesto 

Trenčín oslovilo povereného prevádzkovateľa modulu elektronického doručovania - NASES 

a prejavilo záujem o zabezpečenie týchto služieb, keďže NASES je jediným poskytovateľom 

služby centrálneho úradného doručovania podľa zákona o e – Governmente.  

 

Z týchto dôvodov Mesto Trenčín plánuje na zabezpečenie doručovania vybraných 

elektronických dokumentov postupovať v zmysle § 81 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyzvať na priame rokovacie konanie k vyššie uvedenej zákazke NASES. Výsledkom 

plánovaného postupu bude uzatvorenie Rámcovej dohody na dobru určitú, pričom platnosť 

Rámcovej dohody bude závisieť od dĺžky zmluvného vzťahu spoločnosti NASES a Slovenskej 

pošty, a.s., ktorý ku dňu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva nie je známy a aktuálne 

prebiehajú medzi týmito subjektmi rokovania o podmienkach zmluvy. Mesto Trenčín plánuje 

uzatvoriť Rámcovú dohodu s poskytovateľom NASES na obdobie štyroch rokov, tzn. na 

obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2026, no v prípade, že NASES a Slovenská pošta, a.s. 

uzatvoria zmluvu na kratšie obdobie, bude môcť Mesto Trenčín uzatvoriť Rámcovú dohodu  

maximálne na toto obdobie. Predpokladaná hodnota zákazky na štyri roky bola stanovená na 

základe aktuálnych platných cenníkov, na sumu 700 000 EUR bez DPH. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme návrh na schválenie zámeru vyhlásiť 

verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb „Doručovanie 

vybraných elektronických úradných dokumentov“.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

  s c h v a ľ u j e  

 

zámer použiť postup priameho rokovacieho konania -  v nadlimitnej zákazke na 

poskytnutie služieb „Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov“ 

s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 700 000 EUR bez DPH, ktorú vyhlási 

Mesto Trenčín a výsledkom ktorej bude uzavretie Rámcovej dohody s poskytovateľom 

služby NASES, na dobru určitú, maximálne na 4 roky. 


