Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta
Mestský úrad tel.: 047/2028816

981 01 Hnúšťa, email: kontrolor@hnusta.sk

Č.j. 7674/2019/Bar

Správa č. 8/2019
o výsledku kontroly
Správa je predkladaná v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. a), § 18d ods. 1, ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite v znení neskorších predpisov a v zmysle Plánu hlavnej kontrolórky Mesta Hnúšťa na 2. polrok 2019
schváleného a doplneného uznesením MsZ č. 7/112/2019 zo dňa 25.06.2019 vykonala hlavná kontrolórku
kontrolu zameranú na:


kontrolu dodržiavania verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín výkonu kontroly: od 19.09.2019 do 07.10.2019
Povinná osoba: Mestský úrad Hnúšťa
Kontrolované obdobie: rok 2018
Cieľ kontroly:
Cieľom kontroly bolo zistiť správnosť postupu verejného obstarávateľa pri realizácii procesu verejného
obstarávania, overiť, či bola zabezpečená prehľadnosť procesu verejného obstarávania, uplatnené princípy
rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov verejného obstarávania, dodržanie zásad
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami – výberovým spôsobom.
Kontrolou bolo preverené:
Overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a vnútornými aktmi riadenia, a to najmä:


zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov



všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie



interný predpis Mesta Hnúšťa k verejnému obstarávaniu

1. VYKONANÁ PRÁCA
Kontrola bola vykonaná z dokladov predložených oddelením výstavby, životného prostredia a verejného
obstarávania.
Obec v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“) je verejný obstarávateľ, ktorý je podľa § 10 ods. 1 cit.
zákona povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona. V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 pri
zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie
hospodárskych, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Mesto
ako verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s uchádzačom je
povinný postupovať v zmysle ustanovenia § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
Mesto Hnúšťa pri postupe verejného obstarávania sa riadilo Smernicou Mesta Hnúšťa o verejnom obstarávaní
platnej v čase výberu dodávateľa u vybraných stavebných zákaziek. Pri verejnom obstarávaní sa mesto
Hnúšťa postupovalo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní ustanovenia § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi
hodnotami.
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Kontrolované boli nasledujúce stavebné zákazky:
1. Asfaltovanie v Meste Hnúšťa
Ku kontrole boli predložené nasledujúce podklady:
- projekt a rozpočet projektu
- určenie predpokladanej hodnoty zákazky
- výzvy na predloženie cenovej ponuky (zákazka podľa § 117zákona o verejnom obstarávaní) „Asfaltovanie
v Meste Hnúšťa“ zo dňa 18.04.2018 s prílohami (č.1 plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, 2. Návrh zmluvy
o dielo)
- test bežnej dostupnosti
- 3 cenové ponuky na akciu „Asfaltovanie v Meste Hnúšťa“ s prílohami, ktoré tvorili požiadavky na dodanie
predmetu zákazky vyžiadané obstarávateľom
- zápisnica o vyhodnotení ponúk zo dňa 18.05.2018
- zmluva o dielo č. 06a/2018 na vykonanie stavebných prác na stavbe „Asfaltovanie v Meste Hnúšťa“ uzatvorená
medzi objednávateľom Mesto Hnúšťa (ďalej len “objednávateľ“) a zhotoviteľom firmou RENOVIA s.r.o.,
Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec (ďalej len „zhotoviteľ“)
Kontrolou postupu verejného obstarávateľa pri výbere dodávateľa vybranej zákazky boli zistené
nasledovné skutočnosti:
Spôsob výberu dodávateľa - výzva na predloženie cenových ponúk k zákazke bola zaslaná poštou trom firmám
a zverejnená na internetovej stránke mesta). V predmetnej výzve bola vyčíslená predpokladaná hodnota
zákazky s rozčlenením na čiastkové hodnoty podľa opráv jednotlivých častí chodníkov, ktoré sú naplánované na
opravu v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky (podklady s podrobnými požiadavkami na dodanie
predmetu zákazky tvorili súčasť výzvy). Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena vrátane DPH.
Na základe výzvy na predloženie ponuky zaslali v lehote určenej verejným obstarávateľom (mestom) ponuku
nasledovní uchádzači:
- RENOVIA s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec
- VIAKORP s.r.o. Môtovská cesta 276, 960 01 Zvolen
- PUR-STAVKB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec
Uchádzači splnili všetky podmienky, ktoré boli určené verejným obstarávateľom a na základe toho boli zaradení
do vyhodnotenia ponúk.
Dňa 18.05.2018 bola vypracovaná Zápisnica o vyhodnotení ponúk predložených v rámci prieskumu trhu na
zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. V zápisnici bolo vyhodnotenie zaslaných ponúk na základe kritéria,
ktorým bola najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v eurách vrátane DPH. V súlade so stanoveným
kritériom a vyhodnotenia ponúk sa stala úspešným uchádzačom spoločnosť RENOVIA, s.r.o. Lieskovská cesta
488, 962 21 Lieskovec.
Úspešnému uchádzačovi ako aj neúspešným uchádzačom bolo písomne listom zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk dňa 21.05.2018.
S úspešným uchádzačom bola dňa 10.07.2018 uzatvorená „Zmluva o dielo č. 06a/2018“ na vykonanie
stavebných prác na stavbe „Asfaltovanie v Meste Hnúšťa“.
2. Rekonštrukcia telocvične a sociálneho zariadenia telocvične v Základne škole Janka Francisciho
Rimavského
Ku kontrole boli predložené nasledujúce podklady:
- projekt
- určenie predpokladanej hodnoty zákazky
- test bežnej dostupnosti
- výzvy na predloženie cenovej ponuky (zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní) „Rekonštrukcia
telocvične a sociálneho zariadenia telocvične v Základne škole Janka Francisciho Rimavského“ zo dňa
20.11.2018 s prílohami (č.1 Návrh zmluvy o dielo,č. 2. Plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, výkazy - výmer) – 3
firmám
- 3 cenové ponuky na akciu „Rekonštrukcia telocvične ZŠJFR“ s prílohami, ktoré tvorili požiadavky na dodanie
predmetu zákazky vyžiadané obstarávateľom
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- zápisnica o vyhodnotení ponúk zo dňa 14.12.2018
- zmluva o dielo č. 12/2018 na vykonanie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia telocvične a sociálneho
zariadenia telocvične v Základne škole Janka Francisciho Rimavského“ uzatvorená medzi objednávateľom
Mesto Hnúšťa (ďalej len “objednávateľ“) a zhotoviteľom firmou PUR – STAR KB, s.r.o. Lieskovec 616, 962 21
Lieskovec (ďalej len „zhotoviteľ“).
Kontrolou postupu verejného obstarávateľa pri výbere dodávateľa vybranej zákazky boli zistené
nasledovné skutočnosti:
Spôsob výberu dodávateľa - výzva na predloženie cenových ponúk k zákazke bola zaslaná poštou trom firmám
a zverejnená na internetovej stránke mesta).V predmetnej výzve bola vyčíslená predpokladaná hodnota zákazky
a opis predmetu zákazky a jeho rozsah. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena vrátane DPH.
Na základe výzvy na predloženie ponuky zaslali v lehote určenej verejným obstarávateľom (mestom) ponuku
nasledovní uchádzači:
- GEMERSTAV s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota
- BMP Slovstav s.r.o.,Cukrovarská 10, 979 01 Rimavská Sobota
- PUR-STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec
Uchádzači splnili všetky podmienky, ktoré boli určené verejným obstarávateľom a na základe toho boli zaradení
do vyhodnotenia ponúk.
Dňa 18.05.2018 bola vypracovaná Zápisnica o vyhodnotení ponúk predložených v rámci prieskumu trhu na
zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. V zápisnici bolo vyhodnotenie zaslaných ponúk na základe kritéria,
ktorým bola najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v eurách vrátane DPH. V súlade so stanoveným
kritériom a vyhodnotenia ponúk sa stala úspešným uchádzačom spoločnosť PUR-STAV KB, s.r.o., Lieskovec
616, 962 21 Lieskovec.
Úspešnému uchádzačovi ako aj neúspešným uchádzačom bolo písomne zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk dňa 04.12.2018.
S úspešným uchádzačom bola dňa 07.12.2018 uzatvorená „Zmluva o dielo č. 12/2018“ na vykonanie stavebných
prác na stavbe „Rekonštrukcia telocvične a sociálneho zariadenia telocvične v Základne škole Janka Francisciho
Rimavského“.
3. Rekonštrukcia výrobnej haly č. 940 – Výmena okien na východnom priečelí
Ku kontrole boli predložené nasledujúce podklady:
- projekt
- určenie predpokladanej hodnoty zákazky
- test bežnej dostupnosti
- výzvy na predloženie cenovej ponuky (zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní s nízkou
hodnotou) „Rekonštrukcia výrobnej haly s.č. 940 – Výmena okien na východnom priečelí“ zo dňa 10.05.2018
s prílohami (č.1. Plnenie kritérií na hodnotenie ponúk ,č. 2. Návrh zmluvy o dielo)
- 3 cenové ponuky na akciu „Rekonštrukcia výrobnej haly s.č. 940 – Výmena okien na východnom priečelí“
s prílohami, ktoré tvorili požiadavky na dodanie predmetu zákazky vyžiadané obstarávateľom
- zápisnica o vyhodnotení ponúk zo dňa 29.06.2018
- zmluva o dielo č. 09/2018 na vykonanie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia výrobnej haly s. č. 940 –
Výmena okien na východnom priečelí“ uzatvorená medzi objednávateľom Mesto Hnúšťa (ďalej len
“objednávateľ“) a zhotoviteľom firmou PUR – STAR KB, s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec (ďalej len
„zhotoviteľ“)
- záznam z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania vykonaný zamestnancami Úradu vlády SR
sekcia kontroly, odbor kontroly verejného obstarávania zo dňa 12.09.2018
Kontrolou postupu verejného obstarávateľa pri výbere dodávateľa vybranej zákazky boli zistené
nasledovné skutočnosti:
Spôsob výberu dodávateľa - výzva na predloženie cenových ponúk k zákazke bola zaslaná poštou trom firmám
a zverejnená na internetovej stránke mesta). V predmetnej výzve bola vyčíslená predpokladaná hodnota zákazky
a opis predmetu zákazky a jeho rozsah. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena vrátane DPH.
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Na základe výzvy na predloženie ponuky zaslali v lehote určenej verejným obstarávateľom (mestom) ponuku
nasledovní uchádzači:
- FINOX,s.r.o., Majerská cesta 79, 97401 Banská Bystrica
- PROFIWIN s.r.o., Nová Ves 668/93, 962 12 Detva
- PUR-STAV KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec
Uchádzači splnili všetky podmienky, ktoré boli určené verejným obstarávateľom a na základe toho boli zaradení
do vyhodnotenia ponúk.
Dňa 29.06.2018 bola vypracovaná Zápisnica o vyhodnotení ponúk predložených v rámci prieskumu trhu na
zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. V zápisnici bolo vyhodnotenie zaslaných ponúk na základe kritéria,
ktorým bola najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v eurách vrátane DPH. V súlade so stanoveným
kritériom a vyhodnotenia ponúk sa stala úspešným uchádzačom spoločnosť PUR-STAV KB, s.r.o., Lieskovec
616, 962 21 Lieskovec.
Úspešnému uchádzačovi ako aj neúspešným uchádzačom bolo písomne zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk dňa 29.06.2018.
Dňa 12.09.2018 bola Úradom vlády SR, sekciou kontroly, odboru kontroly verejného obstarávania vykonaná
administratívna finančná kontrola verejného obstarávania pred podpisom zmluvy z dôvodu financovania zákazky
z dotácie Úradu vlády SR. Administratívna kontrola verejného obstarávania pred podpisom zmluvy, zadávanie
s nízkou hodnotou na predmetnej zákazke bola ukončená bez zistených nedostatkov a Mesto Hnúšťa mohlo
uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom PUR – STAR KB, s.r.o., Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec.
S úspešným uchádzačom bola dňa 26.09.2018 uzatvorená „Zmluva o dielo č. 09/2018“ na vykonanie stavebných
prác na stavbe „„Rekonštrukcia výrobnej haly s. č. 940 – Výmena okien na východnom priečelí“.
4. Zabezpečenie prevádzky a údržby informačného systému samosprávy mesta Hnúšťa
Ku kontrole boli predložené nasledujúce podklady:
- určenie predpokladanej hodnoty zákazky
- test bežnej dostupnosti
- vyhlásenie na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
- výzvy na predloženie cenovej ponuky (zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní s nízkou
hodnotou) „Zabezpečenie prevádzky a údržby informačného systému samosprávy mesta Hnúšťa“ zo dňa
08.10.2018 s prílohami (č.1. Základný opis predmetu zákazky ,č. 2. Návrh na plnenie kritérií)
- 3 cenové ponuky na zákazku „Zabezpečenie prevádzky a údržby informačného systému samosprávy mesta
Hnúšťa“ s prílohami, ktoré tvorili požiadavky na dodanie predmetu zákazky vyžiadané obstarávateľom
- zápisnica o vyhodnotení ponúk zo dňa 06.11.2018
- „Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO,
s.r.o.“ uzatvorená medzi objednávateľom Mesto Hnúšťa (ďalej len “objednávateľ“) a zhotoviteľom firmou
CORA GEO,s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin, prevádzka Štefánikova 15, 058 01 Poprad (ďalej len
„zhotoviteľ“) zo dňa 22.11.2018.
Kontrolou postupu verejného obstarávateľa pri výbere dodávateľa vybranej zákazky boli zistené
nasledovné skutočnosti:
Spôsob výberu dodávateľa - výzva na predloženie cenových ponúk k zákazke bola zaslaná poštou trom firmám
a zverejnená na internetovej stránke mesta. V predmetnej výzve bola vyčíslená predpokladaná hodnota zákazky
a opis predmetu zákazky a jeho rozsah. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena vrátane DPH.
Na základe výzvy na predloženie ponuky zaslali v lehote určenej verejným obstarávateľom (mestom) ponuku
nasledovní uchádzači:
- MUNTech, s.r.o., Bezručova 9, 811 09 Bratislava
- CDP, spol. s r.o., Trnavská cesta 74/A, Bratislava 821 02
- CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin
Uchádzači splnili všetky podmienky, ktoré boli určené verejným obstarávateľom a na základe toho boli zaradení
do vyhodnotenia ponúk.
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Dňa 06.11.2018 bola vypracovaná Zápisnica o vyhodnotení ponúk predložených v rámci prieskumu trhu na
zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. V zápisnici bolo vyhodnotenie zaslaných ponúk na základe kritéria,
ktorým bola najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v eurách vrátane DPH. V súlade so stanoveným
kritériom a vyhodnotenia ponúk sa stala úspešným uchádzačom spoločnosť CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa
5397/23, 036 01 Martin.
Úspešnému uchádzačovi ako aj neúspešným uchádzačom bolo písomne zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk dňa 11.11.2018.
S úspešným uchádzačom bola dňa 26.09.2018 uzatvorená „- „Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku
a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o.“ uzatvorená medzi objednávateľom Mesto
Hnúšťa (ďalej len “objednávateľ“) a zhotoviteľom firmou CORA GEO,s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin,
prevádzka Štefánikova 15 058 01 Poprad (ďalej len „zhotoviteľ“) zo dňa 22.11.2018.

1.1. Zákonné ustanovenia pri postupe verejného obstarávateľa pri výbere dodávateľa zákazky
Kontrolou postupu pri verejnom obstarávaní pri uvedených akcií neboli zistené žiadne nedostatky a verejný
obstarávateľ postupoval pri výbere dodávateľa vybraných zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
a internej smernice mesta Hnúšťa.

2. Záver
Správa o výsledku kontroly č. 8/2019 bola vyhotovená dňa 07.10.2019
Prerokovanie správy o výsledku kontroly č. 8/2019 sa uskutočnilo dňa 08.10.2019. Z vykonanej kontroly bola
vypracovaná Správa z výsledku kontroly č. 8/2019 v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov len správa o výsledku kontroly.
Podľa § 22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe.
Povinná osoba svojim podpisom potvrdzuje vrátenie všetkých dokladov potrebných ku kontrole.
Správu vypracovala a predkladá: Ing. Anna Baričová, hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa
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