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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra 
 
 

S p r á v a 
o výsledku kontroly 

 
        V zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a poverenia hlavného 
kontrolóra č. 19/2013 zo dňa 4.10.2013 vykonala Margita Havránková, referent kontrolór,  
kontrolu postupu pri verejnom obstarávaní na dodávku plynu v Zariadení pre seniorov Zobor, 
Jánskeho č. 7, Nitra. 
 
Kontrolovaný subjekt: Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova č. 12, Nitra 
                                     Zariadenie pre seniorov Zobor, Jánskeho č. 7, Nitra 
 
Kontrola bola vykonaná v čase od 4.10.2013 do 26.11.2013,  s prerušeniami. 
      
       Kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti útvaru 
hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.  Podnet na vykonanie kontroly  bol postúpený 
hlavnému kontrolórovi Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad). Úrad obdržal 
podnet na vykonanie kontroly postupu verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, v ktorom autor podnetu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Divízia obchodu 
s plynom, Mlynské nivy 44/a, Bratislava tvrdí, že verejný obstarávateľ (Zariadenie pre 
seniorov Zobor) nepostupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na predmet 
zákazky „Dodávka plynu“ uverejnený vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2012 dňa 
7.07.2012 pod značkou 07812-WYT.   
    Keďže podľa § 147 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní kontrolu postupu zadávania 
podprahových zákaziek a kontrolu zákaziek s nízkymi hodnotami vykonáva orgán vnútornej 
kontroly podnet na kontrolu bol  úradom odstúpený hlavnému kontrolórovi mesta.  
     Pre potreby kontroly bola vyžiadaná dokumentácia tohto verejného obstarávania zo 
Zariadenia pre seniorov Zobor a bola použitá aj dokumentácia odstúpená úradom.   
    Kontrolou bol zisťovaný súlad postupu pri verejnom obstarávaní s ustanoveniami zákona č. 
25/2006 Z.z. v znení zmien a súťažnými podkladmi spracovanými verejným obstarávateľom a 
bolo zistené: 

1. Zariadenie pre seniorov Zobor ako verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 
25/2006 Z.z. sa rozhodol zadať zákazku na dodávku tovaru „Dodávka plynu“ použitím 
metódy verejného obstarania  podprahová zákazka. Oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania verejný obstarávateľ zaslal úradu v súlade s § 92 zákona č. 25/2006 Z.z. 
Oznámene bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2013 dňa 
7.7.2012 pod značkou 07812-WYT. Vo Vestníku verejného  bola uverejnená aj výzva 
na predkladanie ponúk podprahovej zákazky pod evidenčným číslom oznámenia 
2/2012. Proces obstarávania bol zabezpečovaný odborne spôsobilou osobou.  

2. Súťažné podklady boli verejným obstarávateľom vypracované a sú datované júlom 
2012. Súťažné podklady obsahujú pokyny pre uchádzačov, opis predmetu zákazky, 
spôsob určenia ceny, zmluvné podmienky predmetu zákazky, podmienky účasti 
uchádzačov a kritériá na hodnotenie ponúk  a spôsob ich uplatnenia.  
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3. Verejný obstarávateľ zaslal výzvu a súťažné podklady na vyhlásenú podprahovú 
zákazku trom záujemcom, čo je v súlade s § 56 cit. zákona.  

4. Žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní a zaslanie súťažných pokladov zaslali po 
zverejnení výzvy vo vestníku úradu ďalší piati záujemcovia.Celkom malo súťažné 
podklady k dispozícii 8 záujemcov.  

5. Lehota na predloženie ponúk bola stanovená na deň 9.8.2012, pre objasnenie 
súťažných podkladov bol stanovený termín   do 23.7.2012.  
O objasnenie súťažných podkladov požiadal SPP, a.s. Bratislava v termíne a žiadosť 
bola daná v elektronickej podobe. Následne nebola žiadosť o objasnenie doručená 
v písomnej podobe. Súťažné podklady v časti II. Dorozumie a vysvetľovanie 
uvádzajú, že pri poskytovaní informácií napríklad elektronickou poštou sa tieto 
informácie doručia aj v písomnej forme. Verejný obstarávateľ reagoval na 
elektronické podanie záujemcovi elektronickou formou a vysvetlenie v tomto prípade 
nebolo poskytnuté resp. oznámené ostatným záujemcom. Rozpor so súťažnými 
podmienkami nebol zistený.  

6. V súlade so znením § 40 cit. zákona verejný obstarávateľ zriadil na vyhodnotenie 
ponúk trojčlennú komisiu, ktorých do komisie menoval menovacími dekrétmi. Čestné 
prehlásenia členov komisie sú datované dňom 10.8.2012, teda v deň otvárania 
predložených ponúk. 

7. Ponuky predložilo 5 uchádzačov. 
8. Otváranie ponúk bolo uskutočnené dňa 10.8.2012. Komisia otvorila ponuky v mieste 

a v čase uvedenom vo výzve na verejné obstarávanie. Na otváraní sa zúčastnil 
zástupca SPP a.s. Bratislava. Zápisnice z otvárania ponúk boli uchádzačom zaslané.  

9. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo dňa 
10.8.2010. Komisia konštatovala neporušenosť predložených ponúk, ich úplnosť a   
a na základe plnenia kritérií stanovila poradie úspešnosti uchádzačov. Jediným 
kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov bola najnižšia cena. Pre účely 
vyhodnotenia sa použila cena v EUR vrátane DPH. 

10. Víťazom súťaže sa stala spoločnosť MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany. 
11. Oznámenie o výsledku bolo účastníkom zaslané 14.8.2012.SPP a.s. Bratislava sa 

s najvyššou cenou umiestnil na 5. mieste.  
12.  SPP, a.s. Bratislava podal dňa  23.8.2012 žiadosť o nápravu v zmysle ustanovenia § 

136 ods. 1, písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov proti vyhodnoteniu ponúk. Žiadosť bola odôvodnená 
tým, že žiadateľ sa podľa zloženia ceny domnieval, že ostatní uchádzači nezahrnuli do 
ceny distribučné náklady a tým bola ich ponúkaná cena výrazne nižšia a ponuka SPP 
v súťaži neuspela.  

13. Na základe žiadosti o nápravu doručenej SPP a.s. verejný obstarávateľ vyzval listom 
zo dňa 27.8.2012 na vysvetlenie ceny všetkých uchádzačov.  Vo výzve na vysvetlenie 
ceny uviedol, že prijal žiadosť o nápravu čo bolo v súlade s ustanovením zákona § 
136, ods. 6. V liste verejný obstarávateľ určil požadované údaje pre stanovenie ceny 
dodávky.  

14. Na základe výzvy na vysvetlenie ceny toto vysvetlenie doručili v stanovenej lehote 
všetci uchádzači. Na základe tohto doplnenia verejný obstarávateľ vykonal opakované 
vyhodnotenie ponúk, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.9.2012. Členovia komisie s právom 
vyhodnocovať po preštudovaní predložených doplňujúcich údajov podľa zaslanej 
tabuľky vyhodnotili ponuky a určili poradie úspešnosti. Víťazom súťaže sa stal 
uchádzač MET Slovakia a.s. Bratislava s najnižšou cenou. 



- 3  – 
 

      Ponuka   SPP a.s.  Bratislava sa umiestnila na 5. mieste.   Oznámenie o výsledku bolo    
     datované  dňom  12.9.2012  a bolo zaslané všetkým uchádzačom.  
15. SPP  a.s. Bratislava dňa 24.9.2012 podal žiadosť o nápravu v zmysle ustanovenia § 

136 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,  čo je žiadosť 
o nápravu  proti vyhodnoteniu ponúk.   

16. Žiadosť o nápravu bola zamietnutá. Verejný obstarávateľ podľa § 136, bod (6) písm. 
a) oznámil žiadateľovi aj ostatným uchádzačom tento výsledok  dňa 27.9.2012. 
V odôvodnení uviedol, že postup bol transparentný v súlade so zákonom č. 25/2006 
Z.z. a cenová ponuka úspešného uchádzača je pre verejného obstarávateľa 
najvýhodnejšia.  

17. Správa o zákazke bola vyhotovená dňa 5.10.2012 Informácia o uzavretí zmluvy bola 
uverejnená na internetovej stránke úradu. Toto oznámenie bolo úradu zaslané 
15.10.2012.  
 

Kontrolou nebol zistený rozpor so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien, oznámením, údajmi uvedenými 
vo výzve a súťažných podkladoch. Z procesu verejného obstarávania nebol vylúčený 
žiaden uchádzač, všetci účastníci procesu verejného obstarávania mali rovnaké 
podmienky účasti a aj kritériá hodnotenia boli pre všetkých uchádzačov rovnaké. 
Predložená dokumentácia o verejnom obstarávaní obsahuje všetky náležitosti a je 
prehľadná.  
  

      Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky,  z toho dôvodu bol v súlade s ustanovením 
zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov o výsledku kontroly spracovaný záznam. (§ 21- Záznam sa vypracúva, ak 
kontrolný orgán nezistí nedostatky).  
     Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly bol vypracovaný dňa 26.11.2013, bola 
s ním oboznámená a záznam podpísala  pov. riaditeľkou Správy zariadení sociálnych služieb 
Nitra. 

    Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná na zasadnutí mestskej rady dňa 10.12.2013 
a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 732/2013-MR. 
. 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
Správu o výsledku kontroly postupu pri verejnom obstarávaní na dodávku plynu v zariadení 
pre seniorov Zobor, Jánskeho č. 7, Nitra 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
vziať na vedomie 
Správu o výsledku kontroly postupu pri verejnom obstarávaní na dodávku plynu v zariadení 
pre seniorov Zobor, Jánskeho č. 7, Nitra.  
 
 

 

 


