Materiál na 6. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2019

Správa hlavného kontrolóra
o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej Mestským zastupiteľstvom vo
Veľkom Mederi
číslo: HK/VO/ Prenájom kopírovacích strojov a súvisiace služby
/MsÚ/Veľký Meder

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/VO/ Prenájom kopírovacích strojov a súvisiace služby /MsÚ/Veľký Meder

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/VO/ Prenájom kopírovacích strojov a súvisiace služby
/MsÚ/Veľký Meder

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
a/
výzvy na predkladanie ponúk s názvom "Prenájom kopírovacích strojov a súvisiace služby" 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: 16.04.2019 – 30.4.2019
Dátum vyhotovenia správy: 30.04.2019
Lehota na podanie námietok Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení: - 31.5.2019
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: - 01.7.2019
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. 4-MsZ/2019 zo dňa 4.4.2019

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

a/

ukladá

hlavnému kontrolórovi mesta prekontrolovať Výzvu na predkladanie ponúk s názvom
"Prenájom kopírovacích strojov a súvisiace služby" z pohľadu realizácie projektu a
efektívnosti. Správu poslať všetkým poslancom.
Termín : 30.4.2019

Predmet kontroly. Výzva na predkladanie ponúk s názvom "Prenájom kopírovacích strojov a
súvisiace služby"

Kontrolované doklady.

1/ Spis VO „Prenájom kopírovacích strojov a súvisiace náklady“
2/ Zmluva o prenájme kopírovacích zariadení a o poskytovaní súvisiacich plnení
3/ Preberací protokol o odovzdaní, inštalovaní kopírovacích zariadení
4/ Doklady technickej špecifikácie kopírovacích zariadení

Kontrolné zistenia:

Obstarávateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk dňa 4.3.2019 v ktorej predpokladal
obstarať prenájom kopírovacích strojov, spotrebného materiálu a súvisiace služby.
Výkonom všetkých činností vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „ Prenájom
kopírovacích strojov a súvisiace služby splnomocnil firmu REFAM Group s r.o. v Galante v zastúpení
Ing. Dagmar Melotíková dňa 1.3.2019.

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 1.3.2019
Súčasťou materiálov VO je Určenie a zdokumentovanie predpokladanej hodnoty zákazky podľa
§ 6 ZVO. Celková predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu 42 273,40 Eur bez DPH na
dobu 48 mesiacov na základe existujúcej servisnej zmluvy All in č. 06/2012 firmy Canton spol. s r.o
Veľký Meder ktorá v predchádzajúcom období vykonávala servis tlačiarenských zariadení na MsÚ
Veľký Meder.
Dodatkom č. 2 servisnej zmluvy https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/226063
bola stanovená platnosť servisnej zmluvy č. 1/2012 zmluvy na dobu určitú a to do 28.2.2019.
Dodatkom č. 2 servisnej zmluvy https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/226062
bola stanovená platnosť servisnej zmluvy č. 3/2012 zmluvy na dobu určitú a to do 28.2.2019.
Dodatkom č. 2 rámcovej zmluvy https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/226060
bola stanovená platnosť rámcovej dohode na dodávku kancelárskych potrieb zo dňa 11.3.2015 na
dobu určitú a to do 28.2.2019.
Súčasťou materiálov VO je Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 4.3.2019 v ktorej bola
stanovená lehota na predkladanie ponúk do 13.3.2019 do 9,00 hod. Uchádzač bol svojou ponukou
viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do viazanosti, ktorá bola obstarávateľom
stanovená na 31.3.2019.
Materiál VO obsahuje Návrh na plnenie kritérií – Súťažná ponuka „Prenájom kopírovacích
strojov a súvisiace služby“ ako aj návrh zmluvy o prenájme kopírovacích zariadení a o poskytovaní
súvisiacich služieb.
Materiál VO obsahuje aj Dokumentáciu z elektronickej komunikácie týkajúcu sa predkladateľa
a uchádzačov ako aj odpoveď na predložené otázky uchádzača Canton s r.o., a Z+M Servis s r.o.
Súčasťou materiálu VO je návrh na plnenie kritérií – Súťažná ponuka uchádzača Compose
Group s r.o. Komárno v súlade s kritériami výzvy na predkladanie ponúk s uvedením cenového návrhu
ako aj krycí list ponuky s požadovanými čestnými vyhláseniami.
Súčasťou materiálu VO je návrh na plnenie kritérií – Súťažná ponuka uchádzača Canton spol.
s r.o. Veľký Meder v súlade s kritériami výzvy na predkladanie ponúk s uvedením cenového návrhu.

Ad 1/ Spis VO „Prenájom kopírovacích strojov a súvisiace náklady“

Súčasťou materiálu VO je Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk z 13.3.2019.

1/ Termín zaslania výzvy na na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom 4.3.2019

2/ Zoznam potenciálnych dodávateľov ktorým bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk
Oslovení boli štyria potenciálny dodávatelia a to Compose Group s r.o., Toner Depo s r.o., Canton spol
s r.o., Z+M Servis s r.o.

3/ Termín predkladania ponúk bol stanovený do 13.3.2019 do 6,00 hod.

4/ Zoznam uchádzačov pri otváraní ponúk dňa 13.3.2019 o 10,00 hod.
Do stanoveného termínu ponuku zaslali dvaja uchádzači a to: Compose Group s r.o. a Canton s r.o.

5/ Vyhodnotenie ponúk
Dňa 13.3.2019 verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu predložených ponúk. Ponuky boli
vyhodnotené v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vo Výzve na predkladanie
ponúk ale zároveň podľa názoru hlavného kontrolóra v rozpore s § 51 Komisia, odseku 1), Zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní kde sa uvádza že verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní
na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné
vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky alebo koncesie; verejný obstarávateľ
a obstarávateľ sú oprávnení spracúvať dokumenty v nevyhnutnom rozsahu na tento účel. Komisia je
spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov.
V uvedenom prípade vyhodnotenie ponúk vykonala iba jedna osoba čo je v rozpore s uvedeným
ustanovením Zákona o verejnom obstarávaní.

Komisia na vyhodnotenie ponúk predstavuje kolektívny orgán zriadený verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom na účely vyhodnotenia ponúk, t.j. procesnej fázy verejného obstarávania, v rámci ktorej
sa najmä vyhodnocujú požiadavky na predmet zákazky (koncesie), hodnotia sa podrobnosti ponuky na
účely posúdenia, či ponuka nevykazuje znaky mimoriadne nízkej ponuky, a v neposlednom rade sa v
tejto fáze ponuky hodnotia na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Vyhodnotenie ponúk teda
predstavuje nosné procesné štádium postupu zadávania zákazky, v dôsledku čoho má zásadný význam,
aby členovia komisie na vyhodnotenie ponúk disponovali náležitou odbornou zdatnosťou.

Zákonodarca zakotvuje povinnosť pre (verejného) obstarávateľa vždy zriadiť komisiu na
vyhodnotenie ponúk. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky postupy nadlimitných zákaziek, na nadlimitné
koncesie, ako aj na podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Na podlimitné zákazky s
využitím elektronického trhoviska sa inštitút komisie na vyhodnotenie ponúk neaplikuje. V tejto súvislosti
však upozorňujeme, že z § 66 ods. 8 písm. i) vyplýva, že komisia sa zriaďuje aj pri nadlimitných
zákazkách s využitím elektronického trhoviska.

V súvislosti s inštitútom komisie poukazujem na § 40 ods. 14, v zmysle ktorého (verejný)
obstarávateľ môže zriadiť na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov
komisiu; na jej zriadenie sa použije § 51. Zákonodarca tak rozoznáva dve komisie, a to komisiu na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, ako aj komisiu na vyhodnotenie ponúk. Rozsah činností
vyplýva z vyššie citovanej časti dôvodovej správy, a teda komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí
splnenie požiadaviek na predmet zákazky, zloženie zábezpeky, predložené kritériá a prípadnú neobvykle
nízku ponuku. Komisia na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti hodnotí splnenie stanovených
podmienok účasti. Vzhľadom na pojmológiu zákona, ako aj systematiku procesu verejného
obstarávania, keď sa napríklad v zmysle § 55 vyhodnocuje splnenie podmienok účasti aj po posúdení
ponúk s z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky, zábezpeky a po vyhodnotení kritérií na
vyhodnotenie ponúk, je účelné, aby (verejný) obstarávateľ zriadil komisiu vždy aj na vyhodnotenie

splnenia podmienok účasti. Odporúča sa, aby komisia na vyhodnotenie ponúk bola splnomocnená
hodnotiť aj splnenie podmienok účasti, a teda aby plnila aj funkciu komisie na vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti, ale striktne podľa znenia zákona nie je možné vylúčiť aj prípad, keď zloženie komisie
na vyhodnotenie ponúk nie je identické so zložením komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.
Napriek skutočnosti, že zákonodarca predpisuje povinnosť zriadenia komisie, neustanovuje
spôsob a mechanizmus, akým spôsobom ku kreovaniu tohto kolektívneho orgánu dochádza. Už zo
samotnej podstaty komisie vyplýva, že k jej kreovaniu musí dôjsť pred prvým úkonom komisie. Spravidla
sa komisia kreuje pred otváraním, resp. sprístupnením ponúk časť "Ostatné", resp. pred
otváraním/sprístupnením žiadostí o účasť. Oprávnenie na zriadenie komisie má štatutárny orgán
(verejného) obstarávateľa, resp. iná osoba poverená (verejným) obstarávateľom na zriadenie komisie.
V zriaďovacej listine komisie by malo byť presne identifikované verejné obstarávanie (v rozsahu
identifikácie oznámenia, ktorým bol začatý proces verejného obstarávania, a prípadne aj predmetu
zákazky), rozsah kompetencií komisie (teda či ide len o komisiu na vyhodnotenie ponúk, alebo aj o
komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti), zoznam členov komisie (vrátane prípadných
náhradníkov), identifikovanie, ktorí členovia majú právo vyhodnocovať ponuky, moment začatia
pôsobenia komisie (spravidla otváraním, resp. sprístupnením ponúk časť "Ostatné", resp.
otváraním/sprístupnením žiadostí o účasť, v prípade jednoobálkového systému momentom predloženia
ponuky), ako aj dátum kreovania komisie vrátane podpisu osoby, resp. osôb, ktoré kreovanie komisie
vykonali. Odporúča sa, aby uvedená listina obsahovala aj mechanizmus, ktorý z členov komisie
podpisuje listiny adresované uchádzačom, resp. záujemcom v mene (verejného) obstarávateľa (napr.
žiadosti o vysvetlenie ponuky a pod.). Listina kreovania komisie je súčasťou spisu o verejnom
obstarávaní. (V tomto prípade takáto listina neexistuje)
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.

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. (Nebola
zriadená minimálna trojčlenná komisia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní).

7/ Zoznam vylúčených uchádzačov – Vylúčenie sa neaplikovalo.

8/ Celkové vyhodnotenie verejného obstarávania

Compose Group s r.o. Komárno

a) Farebná tlač strany A4................. 1 ks.....0,0666 Eur bez DPH..........0,0799 Eur s DPH
b) Čierno-biela tlač strany A4.......... 1 ks.....0,0287 Eur bez DPH..........0,0345 Eur s DPH

Odhadovaný počet jednotiek za 48 mes.

a) 245 560 ks...................................16 354,30 Eur bez DPH.....19 625,16 Eur s DPH
b) 668 964 ks...................................19 266,16 Eur bez DPH.....23 119,39 Eur s DPH
c) Celkové náklady ....................................................................42 744,55 Eur s DPH

Canton s r.o. Veľký Meder

a) Farebná tlač strany A4................. 1 ks.....0,1060 Eur bez DPH..........0,1272 Eur s DPH
b) Čierno-biela tlač strany A4.......... 1 ks.....0,0235 Eur bez DPH..........0,0 Eur s DPH
Odhadovaný počet jednotiek za 48 mes.

a) 245 560 ks...................................26 029,36 Eur bez DPH.....31 235,23 Eur s DPH
b) 668 964 ks...................................15 720,65 Eur bez DPH.....18 864,78 Eur s DPH
c) Celkové náklady ....................................................................50 100,01 Eur s DPH
9/ Identifikácia úspešného uchádzača
Verejný obstarávateľ konštatoval, že uchádzač Compose Group splnil všetky podmienky účasti,
ktoré verejný obstarávateľ stanovil vo Výzve na predkladanie ponúk a ponúkol verejnému
obstarávateľovi ekonomicky výhodnú ponuku v sume 42 744,55 Eur s DPH a tak sa stal víťazným
uchádzačom a verejný obstarávateľ ponuku uchádzača prijal.

Súčasťou materiálu je aj Čestné vyhlásenie splnomocnenej osoby menovanej na otváranie
ponúk a vyhodnocovanie ponúk na výber dodávateľa na poskytovanie služby pod názvom: “Prenájom
kopírovacích strojov a súvisiace služby“ s poukazom na § 22 a § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení n.p. (Nebola zriadená minimálna trojčlenná komisia v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní).
Súčasťou materiálu sú informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk neúspešnému ako aj úspešnému
uchádzačovi zaslané v podobe listu zo dňa 13.3.2019. (Dokumentácia z elektronickej komunikácie).

Na základe výsledku verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzavrel s úspešným uchádzačom
Zmluvu o prenájme kopírovacích zariadení a o poskytovaní súvisiacich plnení dňa 27.3.2019
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/228860

Ďalšou kontrolou bolo hlavným kontrolórom zistené že zverejnená zmluva s úspešným uchádzačom na
webovom sídle obstarávateľa neobsahuje doklady-prílohy na základe Článku 9) Spoločné
a záverečné ustanovenia ktorý v bode 9.3. stanovuje, že neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú aj
jej prílohy a to:
Príloha č. 1: Špecifikácia zariadení
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka

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.
Pri dodávke a inštalovaní prenajatých zariadení na základe verejného obstarávania sa má zato,
že obstarávané zariadenia v ponuke na prenájom majú byť nové a nepoužité.
Toto bolo aj jasne deklarované aj splnomocnenou osobou zodpovednou za prípravu podkladov na
verejné obstarávanie v časti otázok uchádzačov týkajúcich sa predmetu zákazky ohľadne veku zariadení
ktoré majú byť predmetom dodania/prenájmu v rámci vyhláseného verejného obstarávania.
V tomto prípade víťazný uchádzač dodal ako predmet nájmu 0 nové a 14 použitých
zariadení, kde v tomto prípade nie je možné zaručiť plynulosť a bezchybnosť prevádzky. Na základe
tejto skutočnosti sa úmerne veku a opotrebovaniu zariadení zvyšuje pravdepodobnosť poruchovosti
a nákladovosti prevádzky prenajatých zariadení, ktorá môže mať za následok zvyšovanie nákladov
prevádzky aj údržby týchto zariadení nad rámec sumy stanovenej vo verejnom obstarávaní ako aj tým
pádom znižovanie komfortu a plynulosti užívania a obsluhy prenajatých zariadení. Táto skutočnosť pri
podpise zmluvy bola verejným obstarávateľom ako aj víťazným uchádzačom opomenutá.

Ad 2/ Zmluva o prenájme kopírovacích zariadení a o poskytovaní súvisiacich plnení

Na základe tejto skutočnosti finálna fáza verejného obstarávania – dodanie zariadení na
prenájom nespĺňa všeobecné podmienky verejného obstarávania a odporúčam verejnému
obstarávateľovi túto skutočnosť prerokovať s víťazným uchádzačom a v tomto smere zjednať nápravu
a to postupnou výmenou použitých prenajatých zariadení za nové zariadenia.

Ad 3/ Preberací protokol o odovzdaní, inštalovaní kopírovacích zariadení

Zariadenie

Umiestnenie

Kyocera FS-1350 dn
Kyocera FS-1350 dn
Kyocera FS-1370 dn
Kyocera Taskalfa 3501 i
Kyocera Taskalfa 4501 i
Kyocera Taskalfa 3501 i
Kyocera Taskalfa 5500 i
Kyocera Ecosys M2535 dn
Kyocera FS-3640 mfp
Kyocera FS-3640 mfp
Kyocera Taskalfa 2552 ci
Kyocera M 2535 dn
Kyocera Ecosys M2035 dn
Kyocera FS-3540 mfp

Budova B - kanc. č. 22
Budova B - Pokladňa
Budova B - Pokladňa
Budova B - kanc. č. 27
Budova B - pos. chodba
Budova B - Dane
Budova B - kanc. č. 19
Budova A - kanc. č. 12
Budova A - sek. Prim.
Budova C - matrika
Budova C - pos. chodba
Mestská polícia
MŠ Železničná ul.
Budova C - HK

Stav počítadla
pri odovzdaní
ČB/F
71 384
103 083
24 788
167 848
468 350
88 084
64 021
106 800
137 489
133 366
128 180 / 80 675
93 609
43 238
81 007

Odovzdanie
a uvedenie do
prevádzky
1.4.2019
1.4.2019
1.4.2019
1.4.2019
1.4.2019
29.3.2019
1.4.2019
1.4.2019
29.3.2019
1.4.2019
3.4.2019
3.4.2019
17.4.2019 - IT

Ad 4/ Doklady technickej špecifikácie kopírovacích zariadení

Doklady – servisné listy o uvedení zariadení do prevádzky (inštalácie zariadení) sú spísané
v maďarskom jazyku (Szervízmunkalap) ako aj prevádzkové menu niektorých kopírovacích zariadení
sú v maďarskom jazyku.

Kopírovacie zariadenie
Kyocera Ecosys M2035 dn
MŠ Železničná ul.
43 238
ku dňu ukončenia kontroly nebolo oficiálne uvedené do prevádzky dodávateľom

a kopírovacie zariadenie
Kyocera FS-3540 mfp
Budova C - HK
81 007
ku dňu ukončenia kontroly nebolo oficiálne uvedené do prevádzky dodávateľom (chýba protokol
o uvedení zariadenia do prevádzky) – nastavenie a sprevádzkovanie vykonal zamestnanec firmy INFO
KURZ s r.o. ktorá obhospodaruje a vykonáva servis výpočtovej techniky na MsÚ Veľký Meder na
základe zmluvy zo dňa 28.7.2016.

Na základe Článku 2) – Odovzdanie predmetu nájmu - Zmluvy o prenájme kopírovacích
zariadení – bodu 2.4. kde je ustanovené, že zmluvné strany o každom odovzdaní predmetu nájmu
spíšu zápisnicu podpísanú zástupcami oboch zmluvných strán, súčasťou ktorej budú nasledujúce
skutočnosti:

-

Špecifikácia predmetu nájmu v rozsahu počet, druh a výrobné číslo
Špecifikácia súvisiaceho spotrebného materiálu
Informácia o odovzdaní príslušných návodov na obsluhu
Informácia o vykonaní inštalácie (vrátane miesta inštalácie) a školení
Informácia o počiatočnom stave počítadiel vyhotovených strán (kópií výtlačkov) na
každom jednotlivom zariadení

Tieto zápisnice neboli ku kontrole poskytnuté – (existujú iba servisné listy o dodaní a uvedení do
prevádzky v maďarskom jazyku).
Záver kontroly.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené na obstaranie prenájmu 11 zariadení. Z toho 10 ks
čiernobielych zariadení a 1 ks zariadenia s farebnou tlačou. Verejné obstarávanie neprebehlo v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení n.p. V časti vyhodnotenie ponúk došlo
k porušeniu § 51 Komisia, odseku 1), Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní kde sa uvádza že
verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú
komisiu. (viď dôvodová správa vyššie)
Ako aj poukazujem na finálnu fázu verejného obstarávania – dodanie a uvedenie do
prevádzky obstarávaných zariadení.

Do 24.4.2019 bolo dodaných 14 už použitých zariadení (viď tab. vyššie), 13 ks s čierno-bielou
tlačou a 1 ks s čierno-bielou aj farebnou tlačou.
Zmluva v Článku 1) Predmet zmluvy, bod č. 1.1. poukazuje na dodanie/prenájom zariadení
vrátane ich počtu v prílohe tejto zmluvy. Chýba špecifikácia počtu zariadení dodaných na prenájom.
V tomto prípade je tu zásadný rozpor medzi vyhláseným verejným obstarávaním ( 10 + 1 zariadenie),
počtom dodaných zariadení (14 zariadení - na základe akého rozhodnutia sa dodalo viac zariadení
v rozpore s vyhláseným verejným obstarávaním, v ktorej fáze a akým administratívnym zásahom bolo
vyhlásené verejné obstarávanie zmenené) a zmluvou uzatvorenou na prenájom týchto zariadení
(chýba špecifikácia a počet dodaných zariadení na prenájom). (Viď Článok 2) bod č. 2.4. a Článok
9) bod č. 9.3. Zmluvy)
Finálna fáza verejného obstarávania – dodanie zariadení na prenájom nespĺňa všeobecné
podmienky verejného obstarávania nakoľko boli dodané už opotrebované a použité zariadenia.
Odporúčam verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť riešiť s víťazným uchádzačom a v tejto časti
verejného obstarávania zjednať nápravu a to postupnou výmenou použitých prenajatých zariadení
za nové zariadenia, odovzdaním/uvedením do prevádzky všetkých zariadení na miesto určenia
s platnými protokolmi v úradnom jazyku a zároveň vykonať preinštalovanie používateľského menu
prenajatých dotknutých zariadení do úradného jazyka.
Doplniť zmluvu o prenájme kopírovacích zariadení o chýbajúce dodatky a tieto aj zverejniť
na základe Článku 9) Spoločné a záverečné ustanovenia ktorý v bode 9.3. stanovuje, že
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú aj jej prílohy a to:
Príloha č. 1: Špecifikácia zariadení
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka
Doplniť zápisnice na základe Článku 2) – Odovzdanie predmetu nájmu - Zmluvy o prenájme
kopírovacích zariadení – bodu 2.4. kde je ustanovené, že zmluvné strany o každom odovzdaní
predmetu nájmu spíšu zápisnicu podpísanú zástupcami oboch zmluvných strán, súčasťou ktorej budú
nasledujúce skutočnosti:

-

Špecifikácia predmetu nájmu v rozsahu počet, druh a výrobné číslo
Špecifikácia súvisiaceho spotrebného materiálu
Informácia o odovzdaní príslušných návodov na obsluhu
Informácia o vykonaní inštalácie (vrátane miesta inštalácie) a školení
Informácia o počiatočnom stave počítadiel vyhotovených strán (kópií výtlačkov) na
každom jednotlivom zariadení

Vo Veľkom Mederi dňa 30.4.2019

Na vedomie: Primátor mesta Veľký Meder
Na vedomie: Prednosta MsÚ

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

