Materiál na 12. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2019

Správa hlavného kontrolóra
o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej Mestským zastupiteľstvom vo
Veľkom Mederi
číslo: HK/MK/VO/ Zabezpečenie technológie do PČS – obytná zóna
VM/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/MK/VO/ Zabezpečenie technológie do PČS – obytná zóna VM/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/MK/VO/ Zabezpečenie technológie do PČS – obytná zóna
VM/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
C/ Verejného obstarávania týkajúceho sa zabezpečenia technológie do PČS –
obytná zóna VM/MsÚ/2019 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: 18.10.2019 – 14.11.2019
Dátum vyhotovenia správy: 15.11.2019
Lehota na podanie námietok – 25.11.2019
Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení: - 31.12.2019
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. 10-MsZ/2019 zo dňa 18.9.2019
20. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ u k l a d á
hlavnému kontrolórovi mesta prekontrolovať nasledujúce verejné obstarávania týkajúce sa:
A/ Rekonštrukcie školskej jedálne Základnej školy J. A. Komenského - stavebné práce
B/ Rekonštrukcie školskej jedálne Základnej školy J. A. Komenského - výmena kuchynských
zariadení

C/ Zabezpečenia technológie do PČS - obytnej zóny Veľký Meder
D/ Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Veľký Meder - RTG pracovisko
E/ Protipožiarnych dverí ZŠ B. Bartóka Veľký Meder z pohľadu realizácie projektu a efektívnosti.

Predmet kontroly. Kontrola verejného obstarávania týkajúceho sa zabezpečenia
technológie do PČS – obytná zóna VM/MsÚ/2019 z pohľadu realizácie projektu a
efektívnosti.
Kontrolované doklady.
1/ Spis VO
2/ Zmluva
3/ Preberací protokol o odovzdaní technológie
4/ Doklady

Kontrolné zistenia:
Obstarávateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk dňa 12.7.2019 v ktorej
predpokladal obstarať Technológiu do PČS – obytná zóna Veľký Meder
Výkonom všetkých činností vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky
a komplexného zabezpečenia celého procesu verejného obstarávania Technológie do PČS –
obytná zóna Veľký Meder dňa 5.7.2019 poveril primátor mesta svojho poradcu Mgr. Kamila
Keszegha ako osoby zodpovednej za prípravu podkladov pre VO.
V materiáloch sa nachádza Čestné vyhlásenie osoby zodpovednej 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 5.7.2019
Súčasťou materiálov VO je Určenie a zdokumentovanie predpokladanej hodnoty
zákazky podľa § 6 ZVO do dňa 5.7.2019. Celková predpokladaná hodnota zákazky bola
stanovená na sumu 20 112,50 Eur bez DPH na základe rozpočtu stavebného cenára. ( Strany 2
v spise VO č. 11262/2019)

Ad 1/ Spis VO

Súčasťou materiálu VO je Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk z 29.7.2019.

1/ Termín zaslania výzvy na na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom 12.7.2019
2/ Zoznam potenciálnych dodávateľov ktorým bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk
Oslovení boli traja potenciálni dodávatelia a to GAS-Mount s r.o. Kostolné Kračany, Montážne
služby Szomolai s r.o. Horné Saliby, GL-Bau s r.o Benkova Potôň
3/ Termín predkladania ponúk bol stanovený do 29.7.2019 do 10,00 hod.
4/ Zoznam uchádzačov pri otváraní ponúk dňa 29.7.2019 o 13,00 hod.
Do stanoveného termínu ponuku zaslali traja uchádzači a to: GAS-Mount s r.o. Kostolné
Kračany, Montážne služby Szomolai s r.o. Horné Saliby, GL-Bau s r.o Benkova Potôň
5/ Vyhodnotenie ponúk
Dňa 29.7.2019 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. (Na základe záznamu z protokolu kontroly podmienok účasti uchádzač
Montážne služby – Szomolai s r.o. nesplnil podmienky účasti, nepredložil niektoré požadované
doklady a tým pádom nemal byť ani hodnotený a z hodnotenia mal byť vylúčený). Ide
o administratívnu chybu ktorá nemala vplyv na výsledok verejného obstarávania.
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.
8/ Celkové vyhodnotenie verejného obstarávania
(Viď nižšie)

9/ Identifikácia úspešného uchádzača
Verejný obstarávateľ konštatoval, že uchádzač GAS-MOUNT 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 23 965,80 Eur
s DPH a tak sa stal víťazným uchádzačom a verejný obstarávateľ ponuku uchádzača prijal.
Súčasťou materiálu sú aj Čestné vyhlásenia splnomocnených osôb menovaných na
otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk na výber dodávateľa na poskytovanie služby pod
názvom: “ Zabezpečenie technológie do PČS – obytná zóna Veľký Meder“ s poukazom na
§ 22 a § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení n.p.
Súčasťou materiálu sú informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk neúspešným ako aj
úspešnému uchádzačovi zaslané v podobe listu zo dňa 29.7.2019. (Dokumentácia
z elektronickej komunikácie).
Na základe výsledku verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzavrel s úspešným
uchádzačom GAS-MOUNT s r.o. Zmluvu o dielo č. 16417/2019 dňa 31.7.2019

Na základe preskúmania priebehu a výsledku verejného obstarávania možno
konštatovať, že verejný obstarávateľ postupoval pri obstarávaní v súlade so Zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení n.p.
Ad 2/ Zmluva o dielo s prílohami
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/239238
Ad 3/ Preberací protokol o odovzdaní diela
Preberací protokol nie je priložený v spise VO č. 11262/2019
Ad 4/ Doklady technickej špecifikácie

Záver kontroly.
Na základe preskúmania priebehu a výsledku verejného obstarávania možno
konštatovať, že verejný obstarávateľ postupoval 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.
Návrh opatrenia:
- doložiť do spisu VO preberací protokol v súlade s článkom čl. IV. Miesto, čas a spôsob
plnenia , bodu 4.5 (Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym
prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.)
Vo Veľkom Mederi dňa 15.11.2019
Na vedomie:
- Primátor mesta Veľký Meder
- Prednosta MsÚ

............................................
Mgr. Albert Nagy
hlavný kontrolór mesta

