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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo  
správu o výsledku kontroly postupu pri verejnom obstarávaní 
„Nákup interaktívnych tabúľ pre základné školy v Nitre“  
berie  na vedomie  
správu o výsledku kontroly postupu pri verejnom obstarávaní 
„Nákup interaktívnych tabúľ pre základné školy v Nitre“.  
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Ing. Darina Keselyová, v.r. 

 

 
 



 
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 a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších zmien, § 147 ods.1 a poverenia hlavného kontrolóra mesta 
Nitry č. 10/2014 zo dňa 22.5.2014 vykonala Margita Havránková, referent kontrolór, kontrolu 
postupu pri verejnom obstarávaní „Nákup interaktívnych tabúľ pre základné školy v Nitre“. 
 
Kontrolovaný subjekt : Mestský úrad v Nitre 
Kontrola bola vykonaná v čase od 22.5.2014 do 27.5.2014. 
 
     Kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2014. Podnet na vykonanie kontroly  bol daný konateľom spoločnosti 
MIVASOFT, spol.s.r.o. Šaľa, ktorý sa odvolal na § 147  ods. (1) zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien podľa ktorého „Kontrolu postupu 
podprahových zákaziek pri zákazkách, ktoré nie sú nadlimitnými zákazkami ani podlimitnými 
zákazkami vykonáva orgán vnútornej kontroly; týmto nie sú dotknuté oprávnenia úradu a 
iných kontrolných orgánov.“ Podnet žiadateľ zaslal dňa 21.8.2013.  
     Žiadateľ žiadal vykonať kontrolu zákazky  „Nákup interaktívnych tabúľ pre základné 
školy v Nitre“, ktorá bola vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 126/2013 dňa 
29.6.2013 pod číslom 10499-WYT.   Žiadateľ o kontrolu sa obstarávania zúčastnil, avšak jeho 
ponuka nebola úspešná. Žiadateľ o kontrolu sa v podaní domnieva, že   verejný obstarávateľ 
nedostatočne preskúmal splnenie podmienok účasti u jednotlivých uchádzačov,  preto žiada 
o vykonanie nápravy a  podania návrhu na určenie neplatnosti všetkých zmlúv uzatvorených 
na základe predmetného verejného obstarávania.  
     Pre potreby kontroly bola vyžiadaná dokumentácia tohto verejného obstarávania z referátu 
verejného obstarávania MsÚ v Nitre, ktorý obstaranie vykonal  osobou odborne spôsobilou 
pre verejné obstarávanie  a bola použitá aj dokumentácia zaslaná žiadateľom o vykonanie 
kontroly.  
     Kontrolou bol zisťovaný súlad postupu pri verejnom obstarávaní s ustanoveniami zákona 
č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších zmien, vnútornými aktmi riadenia a to Smernicou č. 
1/2006 o postupe obstarávateľa pri realizácii zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a doplnení niektorých zákonov zo dňa 1.2.2006 v znení dodatkov a Smernicou č. 4/2013 
v znení dodatku č. 1 o postupe obstarávateľa pri realizácii zákona č. 95/2013 Z.z. o verejnom 
obstarávaní (ďalej len zákon o VO) účinnou od 1.7.2013.  
 
Kontrolou bolo zistené:  
1. Odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Nitre (ďalej MsÚ)  listom zo dňa 

27.6.2013 požiadal referát verejného obstarávania MsÚ o obstaranie interaktívnych tabúľ 
pre základné školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry. Referát pre verejné 
obstarávanie MsÚ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby zabezpečil proces 
verejného obstarania. 
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2. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku Úradu pre verejné 

obstarávanie č. 126/2013  dňa 29.6.2013 pod číslom 10499-WYT. Verejný obstarávateľ 
Mesto Nitra zverejnil svoj zámer na obstaranie zákazky „Nákup interaktívnych tabúľ   pre  
základné školy v Nitre“  v počet 20 ks tabúľ a príslušenstva  a to 20 ks projektorov s ultra 
krátkou projekčnou vzdialenosťou, 9 ks  mechanizmov na zvislý posun tabule, 6 ks 
prenosných vizualizérov a 9 ks tabletov.  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
39.990,- €. Vo výzve bolo určené aj kritérium vyhodnotenia ponúk a to najnižšia cena. 
Lehota pre získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov bola stanovená do  
8.7.2013,  do 12,00 h.. 
Lehota na predkladanie ponúk:  do  29.7.2013,  do 12,00 hod. . 
Dátum a čas otvárania ponúk:  30.7.2013 o 9,00 hod. . 
Lehota viazanosti ponúk bola stanovená do 6.9.2013, z dôvodu doručenia žiadosti 
o nápravu bola predĺžená do 10.9.2013.  

       Obsah výzvy na predkladanie ponúk spĺňal náležitosti zák.č. 25/2006 Z.z. ako aj vyhlášky  
       č. 530/2009 Z.z. o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní. 
3. Súťažné podklady boli verejným obstarávateľom vypracované v júni 2013. Súťažné 

podklady obsahovali pokyny na vypracovanie ponuky, opis predmetu zákazky, spôsob 
určenia ceny a obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, podmienky účasti 
uchádzačov, kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. V opise predmetu 
zákazky bola stanovená technická špecifikácie pre každý z predmetov zákazky. 

4. Podľa evidencie záujemcov, ktorým sa poskytli súťažné podklady bolo týchto záujemcov 
16.   

5. V lehote na predkladanie ponúk predložilo ponuky 6 uchádzačov. 
6.  Vyhodnotenie ponúk vykonala štvorčlenná komisia (l člen bez práva vyhodnocovať 

ponuky) dňa 30.7.2013. Pri otváraní a vyhodnotení ponúk bol prítomný jeden uchádzač. 
Členovia hodnotiacej komisie podpísali čestné vyhlásenia týkajúce sa procesu obstarania 
zákazky dňa 30.7.2014.  

7. Predložené ponuky v počte 6 boli posúdené a bolo konštatované,  že všetci uchádzači 
splnili podmienky účasti. Žiadny uchádzač nebol z procesu verejného obstarávania 
vylúčený.  Ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti boli vyhodnocované 
v zmysle kritérií na vyhodnotenie ponúk.  

8. Úspešným sa stal uchádzač, ktorí splnil podmienky účasti a kritérium na hodnotenie 
ponúk,  t.j. ponúkol najnižšiu cenu vrátane DPH za predmet zákazky. Ponuka žiadateľa 
o kontrolu bola vyhodnotená s úspešnosťou štyri.  

9. Úspešným uchádzačom sa stala firma McEdu  s.r.o. Kupecká ul.č. 9, Nitra s cenou 
39.288,- € vrátane DPH.  

10. Zápisnica z otvárania  ponúk bola vyhotovená a zaslaná všetkým uchádzačom, ktorí 
predložili ponuku.  

11. Oznámenie o vyhodnotení ponúk bolo všetkým účastníkom zaslané 31.7.2013. 
Úspešnému uchádzačovi  bolo zároveň oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku 
prijíma.  

12. Zmluva na dodanie tovaru č.j. 1503/2013/OŠMaŠ bola s úspešných uchádzačom 
uzatvorená v súlade s výsledkami verejného obstarávania dňa 22.8.2013. 

13. Informácia o uzavretí zmluvy bola Úradu pre verejné obstarávanie zaslaná 26.8.2013. 
Správa o zákazke bola podľa § 21 ods. 2 cit. zákona uverejnená na internetovej stránke 
mesta Nitry. 

14. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého verejného 
obstarávania v súlade s § 21 ods. 1 cit. zákona.  
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      Účastník procesu verejného obstarávania MIVASOFT spol. s.r.o. – žiadateľ o kontrolu,  
predložil žiadosť o nápravu listom zo dňa 7.8.2013.  V žiadosti o nápravu sa žiadateľ 
nesprávne odvolal na ustanovenie   § 136 ods.  1 písm. a) zákona č.   25/2006 Z.z.   o 
verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých predpisov, ktorý pri tomto spôsobe 
obstarávania (podprahová zákazka) nebolo možné uplatniť. Verejný obstarávateľ v tomto 
zmysle žiadateľovi odpovedal listom zo dňa 13.8.2013. 
     

Kontrolou     postupu   pri    zadávaní podprahovej   zákazky   (podľa    znenia   zákona  o   
verejnom obstarávaní platného do 30.6.2013) nebol zistený rozpor so zákonom č. 25/2006  
Z.z. o verejnom  obstarávaní   a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien, 
výzvou na predkladanie ponúk,  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.  
      Nedostatky, na ktoré žiadateľ o vykonanie kontroly vo svojom podnete poukázal neboli 
kontrolou preukázané.     
      V súvislosti so žiadosťou žiadateľa na určenie neplatnosti všetkých zmlúv uzatvorených 
na základe predmetného verejného obstarávania,  návrh na určenie neplatnosti zmluvy podľa 
§ 147a cit. zákona môže podať úrad   pre verejné obstarávania alebo prokurátor, teda 
hlavnému kontrolórovi  táto kompetencia neprináleží.  
 
      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 kontroly bol vypracovaný dňa 
28.5.2014. So záznamom bol oboznámený a záznam prevzal JUDr. Igor Kršiak, prednosta 
MsÚ v Nitre. 
 
Stanovisko Mestskej rady v Nitre 
 
Mestská rada v Nitre prerokovala materiál na rokovaní konanom dňa 10.6.2014. 
Mestská rada v Nitre  
p r e r o k o v a l a 
Správu o výsledku kontroly postupu pri verejnom obstarávaní „Nákup interaktívnych tabúľ 
pre základné školy v Nitre“ 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
vziať na vedomie 
Správu o výsledku kontroly postupu pri verejnom obstarávaní „Nákup interaktívnych tabúľ 
pre základné školy v Nitre“. 
 
 
 
 
 


