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Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17.09.2018 

 

 

Názov materiálu: MŠ 1. decembra v Trebišove - Výmena vybraných výplní otvorov 

  a bleskozvodu 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa 

 - príloha č. 1- stanovenie postupu verejného obstarávania 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje  

 

1. verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou s názvom „MŠ 1. decembra 

v Trebišove - Výmena vybraných výplní otvorov a bleskozvodu“, s predpokladanou 

hodnotou zákazky vo výške 37 324,52 EUR bez DPH, 44 789,42 EUR s DPH, ktoré bude 

zrealizované podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia,    

2. rezervovanie finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2018                 

na investičnú akciu v objeme 44 789,42 EUR z už pôvodne rezervovaných finančných 

prostriedkov v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 72/2018, 

3. záväzok po ukončení verejného obstarávania – prostredníctvom rozpočtovej zmeny         

v priebehu roka 2018 – presunúť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu                     

do výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2018 na spolufinancovanie projektu „MŠ 1. 

decembra v Trebišove - Výmena vybraných výplní otvorov a bleskozvodu“, v objeme 

najviac 44 789,42 EUR s DPH.   

 

Výška celkových výdavkov:     44 789,42 EUR s DPH 

Spôsob financovania projektu:     vlastné zdroje 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre regionálny rozvoj 

                    

V Trebišove, dňa 12.09.2018 

 

         predkladateľ 



Dôvodová správa pre projekt „MŠ 1. decembra v Trebišove - Výmena 

vybraných výplní otvorov a bleskozvodu“. 

 

Dňa 25.06.2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove Uznesenie č. 72/2018, ktorým 

schválilo spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ               

1. decembra, Trebišov – stavebné práce“ vo výške 79 896,58 EUR s DPH. Výška dotácie 

predstavovala ďalších 100 000 EUR s DPH. Nakoľko sa verejným obstarávaním obstarali 

stavebné práce v celkovej hodnote 135 107,15 EUR s DPH, navrhujeme použiť zvyšnú sumu 

vo výške 44 789,42 EUR s DPH na výmenu vybraných výplní otvorov a bleskozvodu.         

Po konzultáciách s pani riaditeľkou Sotákovou boli vybrané určité výplne otvorov, ktoré sú 

najproblematickejšie.  

Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre regionálny rozvoj 

V Trebišove dňa 12.09.2018 

 

  



Príloha č.1 

Stanovenie postupu verejného obstarávania 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Mesto Trebišov 

M. R. Štefánika 862/204 

075 25 Trebišov 

 

2. Predmet zákazky: 

Názov zákazky:  MŠ 1. decembra v Trebišove - Výmena vybraných výplní 

otvorov a bleskozvodu 

 
Druh zákazky:  zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác iných ako 

bežne dostupných na trhu    

                      

Typ zmluvy:  zmluva o dielo  

 

3. Opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je výmena vybraných výplní otvorov na budove Materskej školy na 

Ulici 1. decembra v Trebišove a výmena bleskozvodu. Stavebné práce sú uvedené 

v projektovej dokumentácii, ale budú realizované len v rozsahu predloženého výkazu 

výmer. 

 

4. Predpokladaná  hodnota zákazky bez DPH:  

 

37 324,52 €   

Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác bola určená na základe 

údajov získaných iným vhodným spôsobom a to z rozpočtu stavebných prác. 

Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.  

 

5. Zatriedenie zákazky podľa dostupnosti na trhu: 

 

Pri tejto zákazke ide o uskutočnenie stavebných prác vykonávaných podľa špecifických 

a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v projektovej dokumentácii. 

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ považuje túto zákazku za inú ako bežne 

dostupnú na trhu.  

  



 

6. Zatriedenie zákazky podľa finančných limitov: 

 

Na základe stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky je táto zákazka na uskutočnenie 

stavebných prác iných ako bežne dostupných na trhu zaradená podľa zákona o verejnom 

obstarávaní do zákaziek s nízkymi hodnotami.  

 

7.  Postup pri zadávaní zákazky:  

 

Pri zadávaní tejto zákazky verejný obstarávateľ postupuje  podľa Smernice upravujúcej 

postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, ktorá v takomto prípade stanovuje 

postup na základe prieskumu trhu s využitím Výzvy na predloženie cenovej ponuky.  

 

8. Lehota dodania predmetu zákazky: 

Do 17.12.2018 

 

9. Miesto dodania predmetu zákazky:  

 

Objekt Materskej školy na Ulici 1. decembra, pozemok registra C-KN parc. č. 2257/5, 

2257/6, 2257/7,  súp. č. 863, katastrálne územie Trebišov. 

 

10. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 

Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.  

 

11. Financovanie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

 

Spracoval: Ing. Valéria Maďarová, referent pre verejné obstarávanie 

V Trebišove, dňa 12.09.2018 

 

 

 


