SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE DOLNÉ SRNIE

CIEĽ KONTROLY:

Preskúmať súlad postupu verejného obstarávateľa Obec Dolné

Srnie, 916 41 Dolné Srnie 242 pri zadávaní zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov na uskutočnenie stavebných prác na rekonštrukciu miestnej komunikácie.

POVINNÁ OSOBA: Obec Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie 242, IČO: 00311511
KONTROLOVANÉ OBDOBIE: rok 2017
MIESTO VYKONÁVANIA KONTROLY: Obecný úrad Dolné Srnie , 916 41 Dolné Srnie
242
1. Predložené doklady ku kontrole:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 146/2017
Výzva na predkladanie ponúk
Zriadenie výberovej komisie
Menovacie dekréty pre členov komisie
Čestné prehlásenia členov komisie
Zápisnica z otvárania obálok – časť „Kritéria“
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zmluva o dielo

Obec Dolné Srnie ako verejný obstarávateľ na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.
129/2017 zo dňa 29.3.2017 vypracovala verejnú výzvu na predkladanie ponúk na opravu
miestnej komunikácie obce Dolné Srnie v lokalite Žabinec, parcelné číslo 4358 katastrálne

územie Dolné Srní na základe zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a doplnení niektorých zákonov.
Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odsek 3

v priebehu

kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie
ako jeden kalendárny rok.
Podľa §5 ods.3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, podlimitná civilná zákazka zadávaná
verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný
limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 70 000,- EUR , ak ide o zákazku na
uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) ( znenie zákona platné
v čase realizácie verejného obstarávania ).
Podľa §117 ods.1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ je
povinný pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupovať tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
V zmysle uvedeného vypracovaná verejná výzva Obce Dolné Srnie na predkladanie ponúk na
poskytnutie služieb, bola vypracovaná ako zákazka s nízkou hodnotou podľa §5 ods.4
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Hodnota diela predstavuje čiastku

41 953,57 EUR s DPH. Vypracovaná verejná výzva na predkladanie ponúk obsahovala
všetky náležitosti, ktoré musí obsahovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, t.j.:
identifikácia obstarávateľa, typ zmluvy, predmet zákazky, stručný popis zákazky, miesto
dodania služby, návrh celkovej ceny zákazky,

lehoty a miesto

na predkladanie ponúk,

podmienky financovania a platobné podmienky, kontaktné osoby, obsah ponuky, otváranie
a vyhodnotenie ponúk, podmienky účasti uchádzačov, kritéria vyhodnocovania ponúk
a ďalšie informácie verejného obstarávateľa.
Verejná výzva o vyhlásení verejného obstarávania je základným súťažným dokumentom,
rozhodujúcim pre úspešnosť, korektnosť a spravodlivosť výberového konania. Zadané údaje
uvedené vo verejnej výzve sa už v ďalšom priebehu verejného obstarávania nesmú meniť,
lebo by to mohlo ovplyvňovať spravodlivosť súťaže. Verejná výzva na predkladanie ponúk
na poskytnutie služieb podľa §26 a §27 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní sa
uverejní spôsobom obvyklým v profile verejného obstarávateľa.

V zmysle uvedeného podmienka zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk podľa §26 a §27
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, bola verejným obstarávateľom Obec Dolné Srnie
zverejnená spôsobom obvyklým na úradnej tabuly v Obci Dolné Srnie. Výzva bola vyvesená
dňa 23.4.2017 a zvesená dňa 26.05.2017.
Na zverejnenú verejnú výzvu na poskytnutie služieb obstarávateľom Obec Dolné Srnie boli
v lehote určenej vo výzve t.j. v čase medzi 23.4.2017 až 26.05.2017 doručené tri ponuky od
troch uchádzačov. Ponuky boli doručené v neporušených obálkach s označením:“ POZOR
SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ s heslom „ Cesta Žabinec“.

názov uchádzača

sídlo

cena s DPH v EUR

1.
41 953,57

AQUA Kubiš, s.r.o.

916 41 Stará Turá, Mýtna 545
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Hviezdoslavova 462/31

STAS, s.r.o.

907 01 Myjava, Brezovská 459/7

43 275,04

Stavokomplet, s.r.o.
2.

43 078,55

3.

Verejný obstarávateľ je povinný na vyhodnotenie ponúk v súlade s ustanovením § 51 ods.1
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia
komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky
alebo koncesie. Členovia komisie musia byť bezúhonní a musia spĺňať podmienky určené v
§ 51 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní , čo potvrdia čestným vyhlásením
verejnému obstarávateľovi.
V zmysle uvedeného verejný obstarávateľ Obec Dolné Srnie dňa 23.4. 2017 zriadila komisiu
podľa § 51 ods.1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v nasledujúcom zložení:
Členovia výberovej komisie
meno

adresa

predseda komisie

Ing. Juraj Hamaj

916 41, Dolné Srnie 14

člen výberovej komisie

Mgr. Miroslav Huličiak

916 41, Dolné Srnie 475

člen výberovej komisie

Pavol Behúl

916 41, Dolné Srnie 471

Členovia výberovej komisie podľa § 51 ods. 6 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
potvrdili čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi Obec Dolné Srnie, že nenastali
skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, pre ktoré by nemohli byť členom komisie.
Pri vyhodnotení ponúk postupuje prijímateľ v súlade s § 53 zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní t.j. komisia je povinná vyhodnotiť ponuky z hľadiska splnenia

požiadaviek

verejného obstarávateľa a v prípade pochybností overiť správnosť informácií a dôkazov,
ktoré poskytnú uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v
informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie
ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov.
V zmysle uvedeného zriadená komisia nemusela žiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky ani
o predloženie dôkazov, nakoľko predložené ponuky spĺňali požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania
pri zadávaní zákazky a taktiež komisia žiadneho z uchádzačov nevylúčila z procesu verejného
obstarávania.
Podľa § 53 ods.8 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní komisia vyhodnocuje ponuky,
ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, v oznámení o koncesii, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v
súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
Podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní o vyhodnotení ponúk komisia
vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica obsahuje najmä
a) zoznam členov komisie,
b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
e) poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov
s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy,
ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
f) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu
s výhradou.

V zmysle uvedeného komisia vypracovala zápisnicu o vyhodnotení ponúk, v ktorej uviedla
jednotlivé náležitosti podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a tiež
uviedla poradie úspešnosti uchádzačov uvedené v nasledujúcej tabuľke:
názov uchádzača

sídlo
916 41 Stará Turá, Mýtna
545
915 01 Nové Mesto nad
Váhom, Hviezdoslavova
462/31
907 01 Myjava, Brezovská
459/7

1.
Stavokomplet, s.r.o.
2.
AQUA Kubiš, s.r.o.
3.
STAS, s.r.o.

cena s DPH v
EUR

poradie podľa
najvýhodnejšej ceny

41 953,57

1.

43 078,55

2.

43 275,04

3.

Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní bol komisiou vybraný uchádzač:
Stavokomplet, s.r.o., Mýtna 546, 916 01 Stará Turá, pretože ním predložená ponuka bola
ponukou s najnižšou cenou spomedzi všetkých predložených ponúk, čím bola splnená
požiadavka verejného obstarávateľa na predmet zákazky v súlade s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania pri zadávaní zákazky. Zápisnicu o vyhodnotení ponúk podpísali
všetci členovia komisie bez výhrad.
S úspešným uchádzačom bola dňa 18.9.2017 podpísaná zmluva o dielo v súlade
s Obchodným zákonníkom.

V zmysle uvedených skutočností konštatujem, že postup verejného obstarávania Obce Dolné
Srnie, 916 41 Dolné Srnie 242 pri zadávaní zákazky podľa §117 zákona č.343/2015
o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov na uskutočnenie stavebných prác na rekonštrukcií miestnej komunikácie Obce
Dolné Srnie v lokalite Žabinec bol v súlade s platnými právnymi predpismi.

v Dolnom Srní dňa 8.2.2018

...................................................................................
Ing. Katarína Kráľová, Ph.D. hlavný kontrolór obce

