Materiál na 2. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2020

Správa hlavného kontrolóra
o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej Mestským zastupiteľstvom vo
Veľkom Mederi
číslo: HK/MFK/VO/Výmena okien – zníž. energ. nároč./MŠ
nám.BB/MsÚ/2019

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra o výsledku mimoriadnej kontroly
uloženej Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi
číslo: HK/MFK/VO/Výmena okien – zníž. energ. nároč./MŠ nám.BB/MsÚ/2019

Predkladá: Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
Spracoval: Mgr. Albert Nagy

SPRÁVA
hlavného kontrolóra o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej Mestským
zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi
číslo: HK/MFK/VO/Výmena okien – zníž. energ. nároč./MŠ
nám.BB/MsÚ/2019

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h ) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ktorého hlavný kontrolór
mesta predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na
jeho najbližšom zasadnutí, predkladám túto správu ktorá obsahuje výsledok

kontroly

vykonanej v MSÚ vo Veľkom Mederi, pričom
predmetom kontroly
bola:
Kontrola
E/ Verejného obstarávania týkajúceho sa verejného obstarávania zníženie
energetickej náročnosti MŠ Nám. B. Bartóka Veľký Meder – výmena okien z pohľadu
realizácie projektu a efektívnosti.
Všeobecné náležitosti:
Miesto vykonávania kontroly: MsÚ Veľký Meder
Kancelária hlavného kontrolóra Veľký Meder
Kontrolovaný subjekt:
MsÚ Veľký Meder
Kontrolované obdobie: rok 2019
Kontrola bola vykonaná v dňoch: 15.1.2019 – 12.2.2020
Dátum vyhotovenia správy: 19.02.2020
Lehota na podanie námietok – 18.02.2020 – podané v lehote
Stanovisko HK k námietkam – 19.02.2020 – ako príloha
Opatrenia: - ďalší postup bude stanovený HK po konzultácii prípadu s príslušnými úradmi
Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení: Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: Cieľ kontroly: Overiť aktuálny, objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s
osobitnými predpismi alebo vnútornými aktmi riadenia s dôrazom na dodržiavanie platných
ustanovení relevantných zákonov v znení neskorších predpisov :

-

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
interná smernica primátora č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

UZNESENIE č. 12-MsZ/2019 zo dňa 11.12.2019
19. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u k l a d á

3. Prekontrolovať verejné obstarávanie zníženie energetickej náročnosti MŠ
Nám.B.Bartóka Veľký Meder – výmena okien.
Predmet kontroly. verejného obstarávania zníženie energetickej náročnosti MŠ
Nám. B. Bartóka Veľký Meder – výmena okien z pohľadu realizácie projektu a
efektívnosti.

Kontrolované doklady.
1/ Spis VO
2/ Zmluva
3/ Preberací protokol o odovzdaní diela
4/ Doklady technickej špecifikácie okien

Kontrolné zistenia: Pôvodné verejné obstarávanie - zrušené
Obstarávateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk dňa 3.6.2019 v ktorej predpokladal
obstarať výmenu okien pre MŠ BB Veľký Meder.
Výkonom všetkých činností vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky Materská
škola, Námestie Bélu Bartóka V. M. – zníženie energetickej náročnosti budovy – výmena okien
dňa ................... poveril primátor mesta svojho poradcu Mgr. Kamila Keszegha úkonmi na
zrealizovanie a prípravu podkladov verejného obstarávania.? (Poverenie v spise chýba).
V materiáloch sa nachádza Čestné vyhlásenie osoby zodpovednej (Mgr. Kamil
Keszegh) za prípravu podkladov verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. zo dňa
13.11.2019. (Už správne)
Súčasťou materiálov je aj žiadanka na verejné obstarávanie tovarov, služieb
a stavebných prác mesta Veľký Meder so špecifikáciou požiadavky – opisu predmetu zákazky
a stanovenou predpokladanou hodnotou na sumu 16 614,88 Eur bez DPH zo dňa 13.11.2019.

Súčasťou materiálov VO je Určenie a zdokumentovanie predpokladanej hodnoty
zákazky podľa § 6 ZVO do dňa 13.11.2019. Celková predpokladaná hodnota zákazky bola
stanovená na sumu 16 614,88 Eur bez DPH na základe aritmetického priemeru z prieskumu
a zhromažďovania cenových ponúk od potenciálnych dodávateľov ktoré boli v došlej pošte
podateľne zaevidované dňa 13.11.2019.
Problém je v tom, že cenové ponuky nespĺňali stanovenie cien ako bolo zadefinované
a z toho dôvodu je určenie predpokladanej hodnoty zákazky skresľujúce, nepresné. Viď nižšie:

Presnú cenovú ponuku zaslal iba jediný záujemca. U všetkých ostatných záujemcoch
bola táto ponuka irelevantná a nebola v súlade s podmienkami výzvy.
NEA-Plast s r.o, Kračanská cesta 40, Dunajská Streda
- poslal cenovú ponuku iba na 30 položiek zo 42 požadovaných čo nebolo v súlade
s podmienkami výzvy.
Pro Wind Slovakia s r.o. Športová 1198/26, Dunajská Streda
- poslal cenovú ponuku iba na 30 položiek zo 42 požadovaných čo nebolo v súlade
s podmienkami výzvy.
TRIPIT s r.o. Rovná 4, Komárno
- poslal cenovú ponuku iba na 29 položiek zo 42 požadovaných čo nebolo v súlade
s podmienkami výzvy.
Porteex s r.o., Mliečany 82, Dunajská Streda
- poslal cenovú ponuku na 42 položiek zo 42 požadovaných čo bolo v súlade
s podmienkami výzvy.
Plast Tech s r.o., Kúpeľná 1669/1, Veľký Meder
- poslal cenovú ponuku iba na 30 položiek zo 42 požadovaných čo nebolo v súlade
s podmienkami výzvy.
Verejný obstarávateľ mal vyzvať záujemcov o doplnenie a upresnenie cenovej ponuky.
Toto sa však nestalo, ale napriek tomu verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnocovaniu
a určeniu predpokladanej hodnoty.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ v stanovenom termíne neobdržal požadované údaje mohol
využiť svoje právo na zrušenie verejného obstarávania, ale striktne iba pred vyhodnotením.

Ad 1/ Spis VO

Súčasťou materiálu VO je Záznam z prieskumu trhu zo 14.11.2019.
1/ Dátum oslovenia potenciálnych záujemcov na predkladanie ponúk 30.10.2019
2/ Zoznam potenciálnych dodávateľov ktorým bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk
Oslovených bolo päť potenciálnych dodávateľov a to:
NEA-Plast s r.o, Kračanská cesta 40, Dunajská Streda
Plast Tech s r.o., Kúpeľná 1669/1, Veľký Meder
Porteex s r.o., Mliečany 82, Dunajská Streda
Pro Wind Slovakia s r.o. Športová 1198/26, Dunajská Streda
TRIPIT s r.o. Rovná 4, Komárno
3/ Termín predkladania ponúk bol stanovený do 13.11.2019 do 12,00 hod.
4/ Zoznam uchádzačov ktorí predložili ponuku do stanoveného termínu dňa 13.11.2019
do 12,00 hod.
Do stanoveného termínu ponuku zaslali piati uchádzači a to:
NEA-Plast s r.o, Kračanská cesta 40, Dunajská Streda
Pro Wind Slovakia s r.o. Športová 1198/26, Dunajská Streda
TRIPIT s r.o. Rovná 4, Komárno
Porteex s r.o., Mliečany 82, Dunajská Streda
Plast Tech s r.o., Kúpeľná 1669/1, Veľký Meder

5/ Vyhodnotenie ponúk
Dňa 14.11.2019 verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu predložených ponúk. Ponuky
boli vyhodnotené v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vo Výzve na
predkladanie ponúk.
Uchádzači ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk boli oprávnení dodávať
a poskytovať predmet zákazky. Táto skutočnosť bola verejným obstarávateľom preverená
v príslušnom registri. (V spise sa nachádzajú výpisy z OR SR.)
Uchádzači nemajú zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na základe preverenia v registri
Úradu pre verejné obstarávanie.

Uchádzači predložili požadované doklady vo svojej ponuke podľa požiadavky
verejného obstarávateľa.
Podmienky účasti predstavujú základné "sito" pre obmedzenie účasti subjektov vo
verejnom obstarávaní. Len subjekty, ktoré toto "sito" spĺňajú, sa môžu zúčastniť procesu
verejného obstarávania. Na rozdiel od podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a
ekonomického postavenia (§ 33), ako aj podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti (§ 34), určenie podmienok účasti je vymedzené tým spôsobom, že
rozsah podmienok účasti nie je možné rozširovať a nie je možné si z nich vyberať len niektoré
dôvody. Aplikácia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je pre verejného
obstarávateľa pri nadlimitných zákazkách vždy povinná (pozri § 38 a § 66). Obstarávateľ môže
vyžadovať aplikáciu podmienok osobného postavenia, teda je na obstarávateľovi, či pristúpi k
aplikácii inštitútu § 32. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním
niektorej z činností podľa § 9 ods. 3 až 9 je povinný určiť podmienky účasti podľa § 32.V
prípade podlimitného postupu bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ nemá
povinnosť v celosti vyžadovať podmienky účasti. Verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje doklad o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
Pôvodné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
Cenová ponuka - podrobný rozpočet
Doklad o potvrdení dodávať tovar, poskytovať službu alebo realizovať práce (napr. Výpis
z obchodného registra, Živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov). (Viď stanovisko HK k námietkam)
6/ Vyhodnotenie verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ vyhodnotil verejné obstarávanie a konštatoval, že všetci
uchádzači, ktorí predložili ponuku splnili podmienky účasti a podmienky určené na predmet
obstarávania.
7/ Zoznam vylúčených uchádzačov – Vylúčenie sa neaplikovalo. (Malo sa aplikovať)!!
Nakoľko štyria potenciálny dodávatelia nesplnili požiadavku na základe opisu predmetu
zákazky nemali byť ani hodnotení, nakoľko:
NEA-Plast s r.o, Kračanská cesta 40, Dunajská Streda
- poslal cenovú ponuku iba na 30 položiek zo 42 požadovaných čo nebolo v súlade s podmienkami výzvy.
Pro Wind Slovakia s r.o. Športová 1198/26, Dunajská Streda
- poslal cenovú ponuku iba na 30 položiek zo 42 požadovaných čo nebolo v súlade s podmienkami výzvy.
TRIPIT s r.o. Rovná 4, Komárno
- poslal cenovú ponuku iba na 29 položiek zo 42 požadovaných čo nebolo v súlade s podmienkami výzvy.
Porteex s r.o., Mliečany 82, Dunajská Streda
- poslal cenovú ponuku na 42 položiek zo 42 požadovaných čo bolo v súlade s podmienkami výzvy.
Plast Tech s r.o., Kúpeľná 1669/1, Veľký Meder
- poslal cenovú ponuku iba na 30 položiek zo 42 požadovaných čo nebolo v súlade s podmienkami výzvy.

8/ Identifikácia úspešného uchádzača
Verejný obstarávateľ konštatoval, že uchádzač Porteex s r.o., splnil všetky podmienky
účasti (podotýkam jediný), ktoré verejný obstarávateľ stanovil vo Výzve na predkladanie ponúk
a ponúkol verejnému obstarávateľovi ekonomicky výhodnú ponuku (nakoľko iba tento
uchádzač poskytol relevantnú cenovú ponuku po ocenení všetkých položiek vo výzve) v sume

18 284,00 Eur s DPH a tak sa stal víťazným uchádzačom a verejný obstarávateľ ponuku
uchádzača prijal.
Súčasťou materiálu sú informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk neúspešným ako aj
úspešnému uchádzačovi zaslané v podobe listu zo dňa 20.11.2019. (Dokumentácia v spise).

Na základe výsledku verejného obstarávania verejný obstarávateľ nezaslal úspešnému
uchádzačovi Porteex s r.o., návrh zmluvy, ale zrušil verejné obstarávanie na základe
nesprávneho aplikovania príslušného § zákona u verejnom obstarávaní. (Viď stanovisko
HK k námietkam)

Na základe preskúmania priebehu a výsledku verejného obstarávania možno
konštatovať, že verejný obstarávateľ v tejto časti nepostupoval pri obstarávaní v súlade so
Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení n.p. a to § 117, odsek 1) v znení :
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené
náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie
ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie
princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný
postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného
obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky
komunikácie.
Nepodpísaním zmluvy a zrušením pôvodného verejného obstarávania je možné konštatovať, že verejný
obstarávateľ týmto poškodil pôvodného víťaza verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie č.2 nanovo vypísané.
Obstarávateľ opätovne zverejnil výzvu na predkladanie ponúk dňa 27.11.2019 v ktorej
predpokladal obstarať výmenu okien pre MŠ BB Veľký Meder.
Výkonom všetkých činností vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky Materská
škola, Námestie Bélu Bartóka V. M. – zníženie energetickej náročnosti budovy – výmena okien
dňa ................... poveril primátor mesta svojho poradcu Mgr. Kamila Keszegha.? (Poverenie
chýba v spise). (Viď Stanovisko HK k námietkam)
V materiáloch druhej, novej výzvy sa nachádza iba predchádzajúce Čestné vyhlásenie
osoby zodpovednej (Mgr. Kamil Keszegh) za prípravu podkladov verejného obstarávania
v zmysle Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení n.p. zo dňa 13.11.2019.
Súčasťou materiálov je predchádzajúca žiadanka na verejné obstarávanie tovarov,
služieb a stavebných prác mesta Veľký Meder so špecifikáciou požiadavky – opisu predmetu
zákazky a stanovenou predpokladanou hodnotou na sumu 16 614,88 Eur bez DPH zo dňa
13.11.2019.
Súčasťou materiálov VO je Určenie a zdokumentovanie predpokladanej hodnoty
zákazky podľa § 6 ZVO do dňa 13.11.2019. Celková predpokladaná hodnota zákazky bola
stanovená na sumu 16 614,88 Eur bez DPH na základe aritmetického priemeru z prieskumu
a zhromažďovania cenových ponúk od Predchádzajúcich potenciálnych dodávateľov (5)
zrušeného VO ktoré boli v došlej pošte podateľne zaevidované dňa 13.11.2019.
Problém je v tom, že cenové ponuky nespĺňali stanovenie cien ako bolo zadefinované
a z toho dôvodu je určenie predpokladanej hodnoty zákazky skresľujúce, nepresné. Viď
zrušené verejné obstarávanie. (Viď stanovisko HK k námietkam)
1/ Dátum oslovenia potenciálnych záujemcov na predkladanie ponúk 27.11.2019
2/ Zoznam potenciálnych dodávateľov ktorým bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk
Oslovených bolo päť potenciálnych dodávateľov a to:
NEA-Plast s r.o, Kračanská cesta 40, Dunajská Streda
Plast Tech s r.o., Kúpeľná 1669/1, Veľký Meder
BM-PLAST s r.o., Dolnobárska cesta 1005, Trhová Hradská
Pro Wind Slovakia s r.o. Športová 1198/26, Dunajská Streda
TRIPIT s r.o. Rovná 4, Komárno
3/ Termín predkladania ponúk bol stanovený do 05.12.2019 do 12,00 hod.
4/ Zoznam uchádzačov ktorí predložili ponuku do stanoveného termínu dňa 05.12.2019
do 12,00 hod.
Do stanoveného termínu ponuku zaslali piati uchádzači a to:
NEA-Plast s r.o, Kračanská cesta 40, Dunajská Streda
BM-PLAST s r.o., Dolnobárska cesta 1005, Trhová Hradská
Plast Tech s r.o., Kúpeľná 1669/1, Veľký Meder
Cenovú ponuku zaslali iba traja záujemcovia.
5/ Vyhodnotenie ponúk

Dňa 02.12.2019 o 13,00 hod verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu predložených
ponúk. Ponuky boli vyhodnotené v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými
vo Výzve na predkladanie ponúk.
Uchádzači ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk boli oprávnení dodávať
a poskytovať predmet zákazky. Táto skutočnosť bola verejným obstarávateľom preverená
v príslušnom registri.
Uchádzači nemajú zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na základe preverenia v registri
Úradu pre verejné obstarávanie.
Uchádzači predložili požadované doklady vo svojej ponuke podľa požiadavky
verejného obstarávateľa. (V spise sa nachádzajú všetky požadované doklady.)
6/ Vyhodnotenie verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ vyhodnotil verejné obstarávanie a konštatoval, že všetci
uchádzači, ktorí predložili ponuku splnili podmienky účasti a podmienky určené na predmet
obstarávania.

Kontrolou bolo preukázané, že uvedená komunikácia prebiehala iba s firmou BM PLAST.
(Viď. Protokol systémovej komunikácie)

7/ Zoznam vylúčených uchádzačov – Vylúčenie sa neaplikovalo.
8/ Identifikácia úspešného uchádzača

Verejný obstarávateľ konštatoval, že uchádzač BM PLAST s r.o., splnil všetky
podmienky účasti ktoré verejný obstarávateľ stanovil vo Výzve na predkladanie ponúk
a ponúkol verejnému obstarávateľovi ekonomicky výhodnú ponuku v sume 17 719,58 Eur
s DPH a tak sa stal víťazným uchádzačom a verejný obstarávateľ ponuku uchádzača prijal.
Súčasťou materiálu sú informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk neúspešným ako aj
úspešnému uchádzačovi zaslané v podobe listu zo dňa 13.12.2019. (Dokumentácia v spise).

Ad 2/ Zmluva/objednávka o dodaní tovaru a realizácie VO

Na základe tejto skutočnosti bola víťazovi verejného obstarávania BM PLAST s r.o.
vystavená Zmluva o dielo č. 21895/2019 zo dňa 18.12.2019 na predmet zákazky Materská
škola, Námestie Bélu Bartóka V. M. – zníženie energetickej náročnosti budovy – výmena okien.
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/249381
Ad 3/ Preberací protokol o prevzatí predmetu dodávky

Ad 4/ Doklady technickej špecifikácie vrátane materiálu
https://www.rzof.sk/ACAjax/FileDownLoad/velky_meder/249381/2
Záver kontroly.
Na základe preskúmania priebehu a výsledku verejného obstarávania možno
konštatovať, že verejný obstarávateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky z nízkou
hodnotou v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení n.p.
a v súlade s internou smernicou primátora č. 1/2019 , ktorá upravuje záväzné postupy pri
uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
A to najmä: pri zrušenom verejnom obstarávaní:
Na základe preskúmania priebehu a výsledku verejného obstarávania možno
konštatovať, že verejný obstarávateľ v tejto časti nepostupoval pri obstarávaní v súlade so
Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení n.p. a to § 117, odsek 1) v znení :
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené
náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie
ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie
princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný
postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného
obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky
komunikácie.
Nepodpísaním zmluvy a zrušením pôvodného verejného obstarávania je možné konštatovať, že verejný
obstarávateľ týmto poškodil pôvodného víťaza verejného obstarávania.

Uchádzači predložili požadované doklady vo svojej ponuke podľa požiadavky
verejného obstarávateľa.
Podmienky účasti predstavujú základné "sito" pre obmedzenie účasti subjektov vo
verejnom obstarávaní. Len subjekty, ktoré toto "sito" spĺňajú, sa môžu zúčastniť procesu
verejného obstarávania. Na rozdiel od podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a
ekonomického postavenia (§ 33), ako aj podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti (§ 34), určenie podmienok účasti je vymedzené tým spôsobom, že
rozsah podmienok účasti nie je možné rozširovať a nie je možné si z nich vyberať len niektoré
dôvody. Aplikácia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je pre verejného
obstarávateľa pri nadlimitných zákazkách vždy povinná (pozri § 38 a § 66). Obstarávateľ môže
vyžadovať aplikáciu podmienok osobného postavenia, teda je na obstarávateľovi, či pristúpi k
aplikácii inštitútu § 32. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním
niektorej z činností podľa § 9 ods. 3 až 9 je povinný určiť podmienky účasti podľa § 32.V
prípade podlimitného postupu bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ nemá
povinnosť v celosti vyžadovať podmienky účasti. Verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje doklad o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
Pôvodné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní boli.
Cenová ponuka - podrobný rozpočet
Doklad o potvrdení dodávať tovar, poskytovať službu alebo realizovať práce (napr. Výpis
z obchodného registra, Živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov).

Kontrola má zato, že verejný obstarávateľ na základe pôvodného vyhlásenia mal
uzatvoriť zmluvu s pôvodným víťazným uchádzačom chybne zrušeného verejného
obstarávania ako je to uvedené v komentovaní vyššie, ako aj v bode č.7 pôvodného verejného
obstarávania a nepostupoval v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení n.p. a to § 117, odsek 1).
V druhom opakovanom (už zbytočne) zadanom verejnom obstarávaní bol obdobne
porušený Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení n.p. a to § 117, odsek 1).
A to tým, že v prípade nejasností v cenových ponukách verejný obstarávateľ komunikoval iba
s jedným z uchádzačov (neskorším víťazom) čo sa týka doplnenia alebo úpravy cenových
návrhov. Túto skutočnosť potvrdzuje aj protokol systémovej komunikácie. (Viď vyššie)
Ďalej
1./ Navrhujem aby v budúcnosti boli verejné obstarávania vykonávané výhradne iba
osobou ktorá je na to určená aj organizačne, je vyškolená a má dostatočné skúsenosti v tejto
oblasti a to asistentom primátora pre verejné obstarávanie, rozvojovú stratégiu a
štrukturálne fondy.
2./ Alebo externou právnickou osobou s ktorou má na túto činnosť mesto uzatvorenú
rámcovú dohodu o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania na dobu 48 mesiacov
viď. https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/231980 a ako je to uvedené v článku II
a článku III predmetnej zmluvy.
3./ Nie je mysliteľné aby osoba ktorá je organizačne zaradená na inú pozíciu ako
asistent primátora pre veci personálne a organizačné vykonával niečo čo nie je v súlade
s jeho pracovným zaradením a povinnosťami vyplývajúce z titulu zaradenia. Mesto na to
môže využiť služby dvoch osôb ktoré sú na túto činnosť pracovnoprávne a zmluvne
stanovené. (Viď stanovisko HK k námietkam)
Príloha:
Stanovisko hlavného kontrolóra k námietkam kontrolovaného subjektu.
Vo Veľkom Mederi dňa 19.02.2020
Na vedomie:
- Primátor mesta Veľký Meder
- Prednosta MsÚ
............................................
Mgr. Albert Nagy
hlavný kontrolór mesta

