Hlavný kontrolór obce Horný Hričov
________________________________________________________
ZÁZNAM O VÝSLEDKU KONTROLY
Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, 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
Tovar
(okrem
potravín)
Služba
Služba (príloha č. 1
zákona)
Stavebné práce
POTRAVINY
Potraviny

≥ 139 000 eur
≥ 214 000 eur

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

≥ 139 000 eur
≥ 214 000 eur

1) Všetky ukončené zákazky za roky 2019 v programe TENDERnet
3924 Správa o hodnotení návrhu územnoplánovacej dokumentácie obce Horný Hričov
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ukončená
17.10.2019 anonymná uzatvorená Výsledok
3000,00 €
Víťazný subjekt
Ekospol a.s. IČO 00591998
Predpokl. hodnota
neuvedené
Predpokl. obdobie
2019
Počet uchádzačov
3
Opakovať Zobraziť zákazku
3280 Rekonštrukcia asfaltovej plochy pred ZŠ s MŠ
Ukončená
24.7.2019 anonymná uzatvorená Výsledok

10698,83 €
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Víťazný subjekt
Predpokl. hodnota
Počet uchádzačov

Skanska SK a.s.
IČO 31611788
neuvedené
Predpokl. obdobie
08/2019
3
Opakovať Zobraziť zákazku

2946 Osobný automobil pre obec Horný Hričov
Ukončená
5.6.2019 anonymná Výsledok
33900,00 €
Víťazný subjekt
AT a.s. IČO 36386766
Predpokl. hodnota
28250,00 € bez DPH Predpokl. obdobie
podpísania zmluvy
Počet uchádzačov
2
Opakovať Zobraziť zákazku

do 4 mesiacov odo dňa

2859 Osobný automobil pre obec Horný Hričov
Ukončená
22.5.2019 anonymná
Výsledok
31978,00 €
Víťazný subjekt
Motor-Car Trnava, s.r.o.
IČO 36241431
Predpokl. hodnota
28250,00 € bez DPH Predpokl. obdobie
do 4 mesiacov odo dňa
podpísania zmluvy
Počet uchádzačov
2
Opakovať Zobraziť zákazku
2680 Projektová dokumentácia Cesta + Chodníky cintorín Horný Hričov
Ukončená
6.5.2019 anonymná Výsledok
Neúspešná zákazka
Predpokl. hodnota
neuvedené
Predpokl. obdobie
1.5.2019 - 31.8.2019
Počet uchádzačov
0
Opakovať Zobraziť zákazku
2602 Rekonštrukcia bytovky č. 157 v Hornom Hričove
Ukončená
9.4.2019 anonymná uzatvorená Výsledok
12729,60 €
Víťazný subjekt
ERPOS, spol. s r.o. IČO 31588506
Predpokl. hodnota
neuvedené
Predpokl. obdobie
04/2019 -05/2019
Počet uchádzačov
2
Opakovať Zobraziť zákazku
2461 Oplotenie areálu ZŠ a MŠ
Ukončená
8.3.2019 anonymná uzatvorená Výsledok
6279,12 €
Víťazný subjekt
N&P Group, s.r.o.
IČO 50157400
Predpokl. hodnota
neuvedené
Predpokl. obdobie
2019
Počet uchádzačov
1
Opakovať Zobraziť zákazku
Zrušené zákazky za roky 2019 v programe TENDERnet
2247 web
Zrušená
14.3.2019
Lehota na ponuky
Predpokl. hodnota
neuvedené
Predpokl. obdobie
01/2019
Počet uchádzačov
0
Opakovať Zobraziť zákazku
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2) Zákazky zadávaná podľa § 117 zákona o VO – zákazka s nízkou
hodnotou
Názov zákazky:

„Založenie a vybudovanie parku“

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Časť 1 – Terénne úpravy a závlaha parku v hodnote

41 608,- €

Časť 2 – Rastlinný materiál a dreviny v hodnote

28 874,- €

Časť 3 – Výsadba rastlinného materiálu a drevín v hodnote

58 052,- €

Celková predpokladaná hodnoty zákazky

128 554.- €

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: 9161679092
Príjem ponúk elektronicky
Termín ukončenia príjmu ponúk:

08. 03. 2019 do 14:00 hod.

Ukončená:

08. 3. 2019

Počet uchádzačov:

4

Ponuky vyhodnotené automatizovaným spôsobom v EN EVOSERVIS
Najlepšia ponuka v hodnote:
Časť 1 – Terénne úpravy a závlaha parku v hodnote

49 929,44 Eur s DPH

Časť 2 – Rastlinný materiál a dreviny v hodnote

35 846,50 Eur s DPH

Časť 3 – Výsadba rastlinného materiálu a drevín v hodnote

70 187,69 Eur s DPH

Úspešný subjekt:
Časť 1 – Terénne úpravy a závlaha parku v hodnote

Kvety-Záhrada, s.r.o.

Časť 2 – Rastlinný materiál a dreviny v hodnote

Záhrada spol. s r. o.

Časť 3 – Výsadba rastlinného materiálu a drevín v hodnote

Záhrada spol. s r. o.

Predpokl. obdobie
Názov zákazky:

realizácie zákazky:

máj - august 2019

„Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Horný Hričov“
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Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Celková predpokladaná hodnoty zákazky

168 930,- €

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: 9491031835
Príjem ponúk elektronicky
Termín ukončenia príjmu ponúk:

29. 03. 2019 do 14:00 hod.

Ukončená:

29. 3. 2019

Počet uchádzačov:

3

Ponuky vyhodnotené automatizovaným spôsobom v EN EVOSERVIS
Najlepšia ponuka v hodnote:

196 730,03 Eur s DPH

Úspešný subjekt:

Skanska SK

Predpokl. obdobie

realizácie zákazky:

máj - august 2019

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

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 30.12.2019

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

