Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany konanej dňa 10.05.2016

Názov materiálu:

NÁKUP NOVÉHO OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
KATEGÓRIE M1 URČENÉHO NA PLNENIE ÚLOH
ORGANIZÁCIE

Obsah materiálu:

- dôvodová správa

Návrh uznesenia:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
nákup nového motorového vozidla kategórie M1 určeného na plnenie
úloh organizácie z prostriedkov podnikateľskej činnosti Služieb Mesta
Piešťany do sumy 15.000,- EUR bez DPH
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: JUDr. Erika Studená, právnik organizácie
Predkladateľ: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie

Dôvodová správa
Služby Mesta Piešťany, konkrétne Úsek riaditeľa organizácie má v súčasnosti k dispozícii
jedno osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fabia, rok výroby 2005.
Predmetné, 11 ročné motorové vozidlo, je využívané jednak riaditeľkou organizácie, a to tak
na plnenie úloh organizácie a kontrolu organizáciou vykonávaných činností, ako i na služobné cesty
a školenia, a to aj ostatných zamestnancov. Taktiež ho využívajú k svojej činnosti strediská, ktoré ho
aktuálne potrebujú, najviac stredisko verejnej zelene. V zimnom období sa používa na zvoz
pracovníkov zimnej údržby z miesta ich bydliska do areálu SMP.
Toto motorové vozidlo však nie je vybavené posilňovačom riadenia, na otočenie volantom
treba vyvinúť veľkú silu a to najmä ak vozidlo stojí, alebo sa pohybuje malou rýchlosťou a vzhľadom
na svoj vek a technický stav si už vyžaduje časté opravy.
Z vyššie uvedených dôvodov plánujeme Škodu Fábiu preradiť na stredisko verejnej zelene,
ktoré ho najviac využije s súvislosti so správou a údržbou zelene a obstarať pre potreby organizácie
osobné motorové vozidlo kategórie M1, ktoré bude využívané riaditeľkou organizácie
a zamestnancami k plneniu pracovných povinností. Motorové vozidlo bude zaradené na zoznam
motorových vozidiel využívaných na zimnú údržbu.
Nákup osobného motorového vozidla do sumy 15.000,- EUR bez DPH zabezpečíme
z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti a v súlade s ust. § 109 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje zadávanie
podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska.

