Hlavný kontrolór obce Horný Hričov
________________________________________________________
ZÁZNAM O VÝSLEDKU KONTROLY
Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, hlavný kontrolór obce Horný Hričov
Ing. Slavomír Škerlik vykonal kontrolu vykonávania a zákonnosti verejného obstarávania k
zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
za rok 2019.

Kontrolou bolo zistené:
Ku kontrole boli predložené:
- Smernica o verejnom obstarávaní
- Prístup ku zákazkám pre Obec v systéme
TENDERnet. Ten sa nachádza na stránke www.tendernet.sk
- Záznamy zo systému EVOSERVIS
- Zákon NR SR č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov
Pri posudzovaní zákonnosti a správnosti vykonávania verejného obstarávania v Obci Horný
Hričov som vychádzal z posúdenia, či boli splnené podmienky Zákona NR SR č. 343/2015
o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov.
Bola vykonaná kontrola všetkých zákaziek, na ktoré bolo vykonané verejné obstarávanie
v uvedenom období.

Finančné limity vo verejnom obstarávaní sú nasledovné:

Zákazka s nízkou hodnotou
Tovar
(okrem
potravín)
Služba

≥ 5 000 eur < 70 000 eur

§ 117 zákona alebo § 109 až § 111, ak ide o
bežne dostupné tovary alebo služby

Stavebné práce

≥ 5 000 eur < 180 000 eur

§ 117 zákona alebo § 109 až § 111, ak ide o
bežne dostupné tovary alebo služby

Služba (príloha č. 1
zákona)

≥ 5 000 eur < 260 000 eur

§ 117 zákona alebo § 109 až § 111, ak ide o
bežne dostupné tovary alebo služby

Priesku
m trhu
(EKS)
Priesku
m trhu
(EKS)
Priesku
m trhu
(EKS)

POTRAVINY
Potraviny

≥ 5 000 eur < 139 000 eur
< 214 000 eur

Podlimitná zákazka

§117zá
kona

Prieskum
trhu
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BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
Tovar (okrem
potravín)
Služba

≥ 70 000 eur < 139 000 eur
< 214 000 eur

Tretia časť zákona (s využitím elektronického
trhoviska § 109 až
111/bez využitia elektronického trhoviska § 112
až 116)

EKS
(vestník
VO)

INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
Tovar
(okrem
potravín)
Služba

≥ 70 000 eur < 139 000 eur
< 214 000 eur

Služba (príloha č. 1
zákona)
Stavebné práce

≥ 260 000 eur < 750 000 eur

Tretia časť zákona (bez využitia elektronického Vestník VO
trhoviska § 112 až 116)

Tretia časť zákona (bez využitia elektronického Vestník VO
trhoviska § 112 až 116)
≥ 180 000 eur < 5 350 000 eur Tretia časť zákona (bez využitia elektronického Vestník VO
trhoviska § 112 až 116)

Nadlimitná zákazka
BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
Tovar (okrem
potravín)
Služba

≥ 139 000 eur
≥ 214 000 eur

Druhá časť (prvá a druhá hlava) zákona

EKS
(vestník
VO)

INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
≥ 139 000 eur
≥ 214 000 eur

Tovar
(okrem
potravín)
Služba
Služba (príloha č. 1
zákona)
Stavebné práce
POTRAVINY

Druhá časť (prvá a druhá hlava) zákona

Vestník VO

≥ 750 000 eur

Druhá časť (prvá a druhá hlava) zákona

Vestník VO

≥ 5 350 000 eur

Druhá časť (prvá a druhá hlava) zákona

Vestník VO

Druhá časť (prvá a druhá hlava) zákona

Prieskum
trhu

Potraviny

≥ 139 000 eur
≥ 214 000 eur

1) Všetky ukončené zákazky za roky 2020 v programe TENDERnet
1. Zákazka č. 5269
POŽIARNA ZBROJNICA - STAVEBNÉ ÚPRAVY
Obec Horný Hričov, IČO: 00329290
Zadávateľ
Bez elektronickej aukcie
Typ zákazky:
Ukončená (Zákazka je ukončená a vyhodnotená)
Stav zákazky:

Hlavný kontrolór obce Horný Hričov
________________________________________________________
Predpokladaná
hodnota:
Víťazný subjekt:
Názov firmy:
IČO:
Sídlo:
Kontakt:
Výsledná cena:

neuvedené

BAU cargo
46456082
Rosinská cesta 9, 01008 Žilina, SK
Peter Dobrovolský (+421944454746 peter.dobrovolsky@baucargo.sk)
63264,05 € s DPH (Cena ponuky je totožná s výslednou cenou, lebo
zákazka bola vyhodnotená bez aukcie)

1 Ponuka
Sprievodný text k ponuke:
Sprievodný text nebol vyplnený
2 Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH
Názov položky
Výsledná
Výsledná
Merná Počet
P.Č. Parametre a
jednotková
cena
jednotka jednotiek
cena
spolu
vlastnosti
celkom 1,000
50108,40
50108,40
Stavebná časť
1
Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č.1, ktorá je pre uchádzačov záväzná.

2

celkom 1,000
3146,65
3146,65
Zdravotechnika
Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č.1, ktorá je pre uchádzačov záväzná.

3

10009,00
10009,00
Elektroinštalácia celkom 1,000
Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č.1, ktorá je pre uchádzačov záväzná.

Cena spolu: 63264,05 € s DPH

2. Zákazka č. 5621
Tlač knihy
Zadávateľ
Typ zákazky:
Stav zákazky:
Predpokladaná
hodnota:
Víťazný subjekt:

Obec Horný Hričov, IČO: 00329290
Bez elektronickej aukcie
Ukončená (Zákazka je ukončená a vyhodnotená)
neuvedené
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Názov položky
P.Č. Parametre a
vlastnosti
Názov firmy:
IČO:
Sídlo:
Kontakt:
Výsledná cena:

Výsledná
Merná Počet
jednotková
jednotka jednotiek
cena

Výsledná
cena
spolu

printio, s.r.o.
36718114
Kragujevská 1, 01001 Žilina, SK
Jozef Chovanec (+421905467742 - chovanec@printio.sk)
3432,00 € s DPH (Cena ponuky je totožná s výslednou cenou,
lebo zákazka bola vyhodnotená bez aukcie)

3 Ponuka
Sprievodný text k ponuke:
cena 7,8 je za tlač obálky 4+0
cena 7,9 by bola za tlač obálky 5+0 (metalická farba)
4 Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu
DPH
Názov položky
Výsledná Výsledná
Merná
Počet
P.Č.
jednotková cena
jednotka
jednotiek
Parametre a vlastnosti
cena
spolu
Tlač knihy
ks
400,000
8,58
3432,00
OBALKA:
- metalické písmo - žltá farba
- lesklý parciálny lak na modrej farbe
- matne lamino (satin)
- väzba V8
- papier Claro Bulk (matný)
- tlač ofset 4+0
1
VNUTRO:
- rozmer 216x270
- Claro Bulk 120 g - pripadne o niečo hrubšia
- papier Claro Bulk (matný)
- tlač ofset 4+0
- 148 strán

Cena spolu: 3432,00 € s DPH

2) Zrušené zákazky za roky 2020 v programe TENDERnet
V roku 2020 neboli zrušené žiadne zákazky.
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3. Zákazky zadávaná podľa § 117 zákona o VO – zákazka s nízkou
hodnotou
Názov zákazky: „Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Horný Hričov“
Predpokladaná hodnota zákazky

169 875,00 EUR bez DPH

Zákazka realizované v elektronickom systéme na VO – EVOSERVIS verzia 1.0.
Systém certifikovaný na elektronické aukcie Úradom pre verejné obstarávanie.

Číslo zákazky v EN EVOSERVIS:

9450425943

Príjem ponúk elektronicky
Termín ukončenia príjmu ponúk:

14. 8. 2020 o 14:00 hod.

Ukončená:

14. 08. 2020

V lehote na predloženie ponuky bola predložená len jedná ponuka.
Ponuky vyhodnotené automatizovaným spôsobom v EN EVOSERVIS

Predpokl. obdobie

realizácie zákazky:

do 30. 11. 2020

Záver kontroly:
Obec má vypracovanú Smernicu o verejnom obstarávaní k zákazkám s nízkou hodnotou podľa
ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Smernica o verejnom obstarávaní je vnútroorganizačnou normou, ktorá upravuje a zjednocuje
postup verejného obstarávateľa v konaní podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom smernice je úprava postupu verejného obstarávateľa podľa vyššie uvedeného zákona
tak, aby bol zachovaný legislatívny rámec daný pre verejných obstarávateľov. Smernica je
vydaná štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa, ktorý je oprávnený ju meniť a dopĺňať
dodatkami.
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Postupy verejného obstarávateľa, súvisiace s verejným obstarávaním, ktoré nie sú upravené
smernicou sa riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov určuje príslušnými ustanoveniami verejnému obstarávateľovi
aplikovať vhodný postup zadávania zákazky v závislosti od typu zákazky a od predpokladanej
hodnoty zákazky.

Návrh na prijatie opatrení :
Z posudzovania zákonnosti a správnosti vykonávania verejného obstarávania v Obci Horný
Hričov vyplýva, že pri vykonávaní verejného obstarávania v Obci Horný Hričov boli splnené
všetky podmienky Zákona NR SR č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých
zákonov.
Na základe novelizácie Zákona NR SR č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene
niektorých zákonov je potrebné aktualizovať Smernicu o verejnom obstarávaní k zákazkám
s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podpis kontrolóra:
Ing. Slavomír Škerlik

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

Podpisy zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu a dátum oboznámenia sa
s protokolom.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta obce

V Hornom Hričove dňa 30.12.2020

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

