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Návrh na zmenu uznesenia č. 259 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 

03.07.2019, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú 

zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych 

komunikácií v Meste Trenčín“, v znení uznesenia č. 270 Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne zo dňa 27.08.2019, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo 

zriadenie dynamického nákupného systému k tejto zákazke. 
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V Trenčíne dňa  14.06.2022 



 
 

 

Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo uznesením č. 259  dňa 03.07.2019 zámer vyhlásiť 

verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie stavebných prác „Výstavba 

a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“ s predpokladanou hodnotou 

zákazky maximálne 4 750 000 EUR bez DPH a  uznesením č. 270 zo dňa 27.08.2019 mestské 

zastupiteľstvo schválilo zmenu pôvodného uznesenia a zriadenie dynamického nákupného 

systému k tejto zákazke.  

 

Zriadením dynamického nákupného systému Mesto Trenčín realizuje výstavbu a rekonštrukciu 

miestnych komunikácií oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. A tento postup sa z dlhodobého 

hľadiska pre realizáciu podobných zákaziek osvedčil. DNS bolo zriadené na obdobie 4 rokov, 

termín ukončenia je 30.11.2023, tzn. že do jeho ukončenia zostáva ešte približne 1,5 roka. 

 

Vzhľadom na enormný nárast cien vstupných stavebných materiálov a  samotných stavebných 

prác za posledné obdobie, sa hodnota DNS pre zostávajúce zákazky rovnako navýšila. 

Investičný útvar na základe dostupných informácií vypočítal odhadovaný nárast 

predpokladanej hodnoty DNS o sumu 900.000 EUR bez DPH a na základe týchto výpočtov 

určil novú predpokladanú hodnotu DNS na sumu 5 650 000 EUR bez DPH. 

 

Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ má dve možnosti riešenia tejto situácie: 

1. Buď vyčerpá zostávajúcu sumu v DNS a na realizáciu zostávajúcich zákaziek Mesto 

Trenčín zriadi nový dynamický nákupný systém (čo je administratívne pomerne 

náročné), 

2. alebo sa v zmysle pokynov Úradu pre verejné obstarávanie k DNS, upraví 

prostredníctvom oznámenia výška PHZ, a tým sa predíde predčasnému vyčerpaniu 

finančných prostriedkov a bude možné zrealizovať všetky plánované čiastkové zákazky 

DNS. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vám predkladáme návrh na zmenu uznesenia č. 259 

zo dňa 03.07.2019,v znení uznesenia č. 270 zo dňa 27.08.2019, ktorým bol schválený zámer 

vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku   na uskutočnenie stavebných prác 

„Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“ a zriadenie 

dynamického nákupného systému, s novou predpokladanou hodnotou zákazky 5 650 000 

EUR bez DPH. 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 mení 

 

uznesenie MsZ v Trenčíne č. 259 zo dňa 03.07.2019,v znení uznesenia č. 270 zo dňa 

27.08.2019, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku   

na uskutočnenie stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste 

Trenčín“ s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 4 750 000 € bez DPH a zriadenie 

dynamického nákupného systému 



 

a to tak, že:  

 

Sumu „4 750 000“ EUR bez DPH nahrádza sumou „5 650 000“ EUR bez DPH. 

 

 

Prílohy  

 

U z n e s e n i e  č. 259 

k Návrhu na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na 

uskutočnenie stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste 

Trenčín“. 

    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

            

s c h v a ľ u j e  

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie 

stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“ 

s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 4 750 000 € bez DPH, ktorú vyhlási 

Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie  Rámcovej 

dohody na dobu určitú, 4 roky,  prípadne do vyčerpania schválených finančných 

prostriedkov teda 4 750 000 € bez DPH. 

 

 

U z n e s e n i e  č. 270 

k Návrhu na zmenu uznesenia č. 259 zo dňa 03.07.2019,  ktorým bol schválený zámer 

vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác 

„Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“. 

      

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

            

m e n í 

 

uznesenie MsZ v Trenčíne č. 259 zo dňa 03.07.2019 nasledovne: 

 

 

Z pôvodného: 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  podlimitnú zákazku   na uskutočnenie 

stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“ 

s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne: 4 750 000 € bez DPH, ktorú vyhlási 

Mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie  Rámcovej 

dohody na dobu určitú, 4 roky,  prípadne do vyčerpania schválených finančných 

prostriedkov teda 4 750 000 € bez DPH. 

 



 

Na nové: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

  s c h v a ľ u j e  

 

zámer vyhlásiť podlimitnú zákazku, výsledkom ktorej bude zriadenie Dynamického 

nákupného systému na uskutočnenie stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych 

komunikácií v Meste Trenčín“ s dĺžkou trvania max. 4 roky počas ktorej sa budú zadávať 

jednotlivé zákazky na uskutočnenie stavebných prác.  Predpokladaná hodnota 

dynamického nákupného systému (t.z. maximálna predpokladaná hodnota všetkých 

zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas trvania dynamického nákupného systému) je 

maximálne: 4 750 000 € bez DPH. 

 

 

 


