KONTROLA DODRŽANIA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
PROJEKT: KOMUNITNÉ CENTRUM

Predmet kontroly: Kontrola dodržania zákonného postupu podľa zákona č. 25/2006
o verejnom obstarávaní.
Kontrola bola vykonaná v termíne 20.4 – 12.5.2015
Správu predkladám v súlade s plánom kontrolnej činnosti.

Dňa 5.9.2013 bolo schválená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako
riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (ROP), žiadosť o nenávratný finančný
príspevok (NFP) s výškou oprávnených výdavkov projektu 199 300 €.
25.10.2013 bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP (číslo zmluvy: Z2212012016201)
s účinnosťou od 31.10.2013. V zmluve bola stanovená maximálna výška celkových
investičných výdavkov v hodnote 199 300 €. NFP mal byť poskytnutý max. do výšky 95%
celkových oprávnených výdavkov čo predstavuje 189 335 €. Obec sa zaviazala zabezpečiť
vlastné financovanie projektu vo výške 5 %.
9.12.2014 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 (DZ221201201620101) k zmluve o poskytnutí
NFP. V dodatku sa upravili celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu na 108 723,10
€. NFP bude poskytnutý max. do výšky 102 511,75 €. Z toho:
STAVBA
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb................................................................71 890,60 €
VYBAVENIE
Interiérové vybavenie..........................................................................................4 984,50 €
Komunikačná infraštruktúra................................................................................9 558 €
Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie..................................................16 325 € (z toho
816 € neoprávnené výdavky, nákup ochranných pomôcok)
PROJEKTOVÉ A INŽINIERSKE PRÁCE
Projektová dokumentácia.....................................................................................4 965 €
Stavebný dozor....................................................................................................1 000 €

Komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projekt komunitného centra bolo
zverené na základe ponuky s najnižšou cenou Silvií Matúškovej – MAZY (mandátna zmluva
z 10.3.2014 č. 201405). Cena za zabezpečenie procesu verejného obstarávania 1 200 €.

PROJEKTOVÉ A INŽINIERSKE PRÁCE
1. Projektová dokumentácia
Predpokladaná hodnota zákazky pre projektové práce bola určená dňa 9.1.2012 na
6 000 € bez DPH. Zákazka bola vyhodnotená ako zákazka s nízkou s hodnotou
v zmysle § 4 ods. 5 vtedy platného zákona o verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom
obstarávaní platný v roku 2012 neobsahoval pri zákazkách s nízkymi hodnotami,
záväzné postupy. § 102 stanovoval iba požiadavku, aby sa postupovalo takým
spôsobom, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene. Obec oslovila 3 subjekty s výzvou na predloženie ponuky.
Víťaznú ponuku predložil Ing. Milan Pichňa v cene 4 965 € s DPH.
2. Stavebný dozor
Predpokladaná hodnota zákazky pre projektové práce bola určená dňa 22.4.2014 na
1 000 €. V dokumente o určení predpokladanej hodnoty zákazky ako ani vo výzve na
predloženie ponuky sa neuvádza, že stanovená cena je bez DPH. Vzhľadom na
stanovenú cenu a a fakt, že sa jedná o zákazku ktorá nie je bežná na trhu, ide
o zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Víťaznú ponuku predložila
Silvia Matušková vo výške 1 000 € s DPH.

STAVBA
Predpokladaná hodnota zákazky na rekonštrukciu a modernizáciu stavby bola určená na
137 850 € bez DPH. Vzhľadom na fakt, že zákazka nie je bežná na trhu a predpokladanú
cenu, sa zákazka určila ako podlimitná v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o verejnom
obstarávaní.
Na základe výzvy na predkladanie ponúk sa prihlásili do súťaže a prevzali súťažné podklady
19 záujemcovia z toho 11 uchádzačov predložilo ponuky. Dňa 9.4.2014 sa uskutočnilo
otváranie ponúk. Ponuky, ako aj splnenie stanovených podmienok hodnotila 3 členná
komisia. Víťaznú ponuku predložil STAVBA a INŽINIERING, s.r.o. vo výške 59 908,83
bez DPH (71 890,60 s DPH). V zmysle § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní bolo
neúspešným uchádzačom oznámené neprijatia ponuky ako aj identifikácia úspešného
uchádzača. V oznámení však nebola uvedená lehota v ktorej sa môže podať námietka podľa
138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Na toto pochybenie upozornil aj NKÚ
v rámci vykonanej kontroly (Protokol o výsledku kontroly zo dňa 19.1.2015).
S úspešným uchádzačom bola uzavretá zmluva o dielo č. 112014 zo dňa 23.7.2014.
Uznesením č. 74 zo dňa 4.3.2015 bol schválený OZ dodatok č. 1 k zmluve o dielo.

VYBAVENIE
1. Nákup interiérového vybavenia

Predpokladaná hodnota 4 300 € bez DPH. Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona
o verejnom obstarávaní. Víťaznú ponuku predložil C.C.C Banská Bystrica s.r.o. vo
výške 4 984,50 €. Dňa 25.9.2014 bola uzavretá s víťazným uchádzačom kúpna zmluva
na nákup interiérového vybavenia (zmluva č. 29/2014).
2. Nákup komunikačnej infraštruktúry
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 8 087,5 € bez DPH z toho
telekomunikačná infraštruktúra 1 100 a informačné a komunikačné technológie
6 987,5 €. Zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
Víťaznú ponuku predložilo C.C.C Banská Bystrica s.r.o. vo výške 9 558 s DPH. Dňa
25.9.2014 bola uzavretá s víťazným uchádzačom kúpna zmluva na nákup
komunikačnej infraštruktúry (zmluva č. 30/2014).
3. Nákup strojov prístrojov a zariadení
Predpokladaná hodnota zákazky 14 229,20 € bez DPH – zákazka podľa § 9 ods. 9
zákona o verejnom obstarávaní. Víťaznú ponuku predložil VEN s.r.o. vo výške 16 325
€. Kúpna zmluva bola uzavretá dňa 25.9.2014 (28/2014).

Záver
V rámci vykonanej kontroly boli zistené nasledovné nedostatky:
-

Pri verejnom obstarávaní pre stavebný dozor verejný obstarávateľ neuviedol, že cena
predpokladanej hodnoty zákazky je bez DPH.
Pri verejnom obstarávaní stavby – podlimitnej zákazky, verejný obstarávateľ
neuviedol v oznámení neúspešným uchádzačom lehotu v ktorej môžu podať námietku
podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

V Tekovských Lužanoch 12.5.2015

..................................

