Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri
zákazke – „Nákup motorových vozidiel pre MsP“.
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Z. z. bola
vykonaná kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pri zákazke – „Nákup motorových vozidiel pre MsP“.

Začiatok kontroly:
20.12.2021

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Trebišov

Kontrolu vykonal:
Ing. Ľubomír Princík

Predmet kontroly:
Kontrola procesu verejného obstarávania pri zákazke s nízkou hodnotou v zameraní na
dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Cieľ kontroly:
Zistiť súlad so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta
Trebišov.

Kontrolované obdobie:
Rok 2021

Vyžiadané doklady


Dokumenty súvisiace s procesom verejného obstarávania pri zákazke – „Nákup
motorových vozidiel pre MsP“

Zákonné ustanovenia




Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Smernica upravujúca postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami (interný
dokument Mesta Trebišov)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Zistený stav:
Predmet zákazky:
- názov : Nákup motorových vozidiel pre MsP
- druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup dvoch osobných motorových vozidiel so svetelnými a zvukovými
výstražnými zariadeniami a s výstražnými svetlami do masky pre Mestskú políciu v Trebišove
podľa špecifických požiadaviek verejného obstarávateľa. Ide o motorové vozidla využívané na
služobné účely mestskej polície.
Dokumentom zo dňa 18.5.2021 – „Požiadavka na vykonanie verejného obstarávania“ bolo
uskutočnené zadanie zákazky podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov. Požiadavku predložil náčelník Mestskej polície v Trebišove a schválená
bola prednostom MsÚ a vedúcou finančného oddelenia.
Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
Mesto Trebišov ako verejný obstarávateľ dokumentom zo dňa 18.5.2021 stanovilo
predpokladanú hodnotu zákazky na 29 697,50 € bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe údajov získaných prieskumom trhu
s požadovaným plnením a platnej v čase začatia postupu zadávania zákazky.
Podľa stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky bola zákazka zaradená v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru.
Pri zadávaní zákazky verejný obstarávateľ postupoval podľa Smernice upravujúcou postup pri
zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, ktorá v takom prípade stanovuje spôsob na základe
prieskumu trhu s využitím Výzvy na predloženie cenovej ponuky.
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Test bežnej dostupnosti
Dňa 18.5.2021 bol vykonaný aj test bežnej dostupnosti tovaru na trhu. Záverom testu bolo, že
tovar - osobné motorové vozidlá pre potreby MsP podľa špecifických požiadaviek verejného
obstarávateľa nie je bežne dostupným tovarom na trhu.
Vyhlásenie verejného obstarávania
Základná finančná kontrola.
Dňa 1.6.2021 bola vykonaná základná finančná kontrola finančnej operácie – Vyhlásenie
verejného obstarávania zákazky „Nákup motorových vozidiel pre MsP“ v súlade s § 7 zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa smernice o finančnej kontrole.
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola poštou zaslaná 3 firmám dňa 1.6.2021 a výzva bola
zverejnená aj na webovom sídle verejného obstarávateľa – Mesta Trebišov vrátane všetkých
príloh.
Zoznam písomne oslovených firiem na predloženie cenovej ponuky:
1. WINKLER, s. r. o. Michalovce
2. CHETRA SK, s. r. o. Hencovce
3. TEMPUS – CAR, s. r. o. Košice
Lehota na predkladanie ponúk bola určená do 10.6.2021 do 9:00 hod.
Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Trebišov, Mestský úrad, M. R. Štefánika 862/204,
Trebišov
Termín dodania predmetu zákazky: do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
Kritériom na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
Prílohy výzvy na predloženie ponúk:
- Opis technických vlastností a parametrov predmetu zákazky
- Cenová ponuka
- Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti uchádzača
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola spracovaná v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie cenových ponúk
Ponuky boli doručené verejnému obstarávateľovi v elektronickej forme. Ponuky predložili 3
dodávateľské firmy. Dátum a čas predloženia ponuky boli u všetkých troch uchádzačov
v stanovenej lehote.
P.č.
1.
2.
3.

Obchodné meno uchádzača

Dátum a čas doručenia
cenovej ponuky
9.6.2021 – 15:26
9.6.2021 – 7:49
9.6.2021 – 15:30

WINKLER, s. r. o. Michalovce
CHETRA SK, s. r. o. Hencovce
TEMPUS - CAR, s. r. o. Košice
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Cena s DPH
v€
40 348,00
41 174,00
41 200,00

Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo dňa 10.6.2021 za účastí štyroch zástupcov verejného
obstarávateľa.
Zápis z prieskumu trhu
Dňa 10.6.2021 bol vyhotovený zápis z prieskumu trhu. V zápise bolo konštatované doručenie
3 cenových ponúk od oslovených uchádzačov. Najprv sa ponuky vyhodnocovali na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk - najnižšej ceny s DPH za celý predmet zákazky. Keďže sa
zistilo, že všetky predložené ponuky boli vyššie ako bola predpokladaná hodnota zákazky
29 697,50 € bez DPH, tak z uvedeného dôvodu hodnotitelia cenových ponúk navrhli verejnému
obstarávateľovi zrušiť proces verejného obstarávania a v najbližšom období vyhlásiť nové
verejné obstarávanie na pôvodný predmet zákazky.
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (prieskumu trhu) je podpísaná všetkými zúčastnenými
zástupcami verejného obstarávateľa. Zápis obsahuje ako prílohu všetky cenové ponuky a čestné
vyhlásenia vykonávateľa prieskumu trhu a hodnotiteľov cenových ponúk o neprítomnosti
konfliktu záujmov vo vzťahu k subjektom predkladajúcim cenové ponuky a o splnení
zákonných podmienok nestrannosti a dôvernosti.
Oznámenie o zrušení procesu verejného obstarávania
Listom zo dňa 11.6.2021 verejný obstarávateľ – Mesto Trebišov oznámil všetkým uchádzačom
zrušenie zákazky s názvom „Nákup motorových vozidiel pre MsP“, pretože navrhované ceny
v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
Zároveň bolo uchádzačom oznámené, že na pôvodný predmet zákazky bude v najbližšom
období vyhlásené nové verejné obstarávanie.
Oznámenia o zrušení procesu verejného obstarávania boli uchádzačom zaslané aj elektronickou
poštou.

Zákazka - Nákup motorových vozidiel pre MsP - 2 – nové verejné
obstarávanie
Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
Mesto Trebišov ako verejný obstarávateľ dokumentom zo dňa 6.8.2021 stanovilo
predpokladanú hodnotu zákazky na 34 089,44 € bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe údajov získaných prieskumom trhu
s požadovaným plnením a platnej v čase začatia postupu zadávania zákazky.
Podľa stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky bola zákazka zaradená v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru iného ako bežne
dostupného na trhu.
Pri zadávaní zákazky verejný obstarávateľ postupoval podľa Smernice upravujúcou postup pri
zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, ktorá v takom prípade stanovuje spôsob na základe
prieskumu trhu s využitím Výzvy na predloženie cenovej ponuky.
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Test bežnej dostupnosti
Dňa 6.8.2021 bol vykonaný aj test bežnej dostupnosti tovaru na trhu. Záverom testu bolo, že
tovar - osobné motorové vozidlá pre potreby MsP podľa špecifických a pre tento prípad
jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa nie je bežne dostupným tovarom na trhu.
Vyhlásenie verejného obstarávania
Základná finančná kontrola.
Dňa 6.8.2021 bola vykonaná základná finančná kontrola finančnej operácie – Vyhlásenie
verejného obstarávania zákazky „Nákup motorových vozidiel pre MsP - 2“ v súlade s § 7
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa smernice o finančnej kontrole.
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zaslaná 4 firmám dňa 6.8.2021 a výzva bola
zverejnená aj na webovom sídle verejného obstarávateľa – Mesta Trebišov vrátane všetkých
príloh.
Zoznam písomne oslovených firiem na predloženie cenovej ponuky:
1. WINKLER, s. r. o. Michalovce
2. CHETRA SK, s. r. o. Hencovce
3. TEMPUS – CAR, s. r. o. Košice
4. AUTOMAPE – spol. s r. o. Prešov
Lehota na predkladanie ponúk bola určená do 19.8.2021 do 9:00 hod.
Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Trebišov, Mestský úrad, M. R. Štefánika 862/204,
Trebišov
Termín dodania predmetu zákazky: do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
Kritériom na hodnotenie ponúk bola najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
Podmienky financovania - Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom úveru.
Prílohy výzvy na predloženie ponúk:
- Opis technických vlastností a parametrov predmetu zákazky
- Cenová ponuka
- Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti uchádzača
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola spracovaná v súlade s § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie cenových ponúk
Ponuky boli doručené verejnému obstarávateľovi v elektronickej forme. Ponuky predložili 3
dodávateľské firmy. Dátum a čas predloženia ponuky boli u všetkých troch uchádzačov
v stanovenej lehote.
P.č. Obchodné meno uchádzača
1.
2.
3.

Dátum a čas doručenia Cena s DPH v
cenovej ponuky
€
16.8.2021 – 15:42
35 254,00
17.8.2021 – 11:01
36 163,00
18.8.2021 – 15:15
36 276,00

WINKLER, s. r. o. Michalovce
CHETRA SK, s. r. o. Hencovce
TEMPUS - CAR, s. r. o. Košice
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Dňa 23.8.2021 sa uskutočnilo otváranie obálok s ponukami pre zákazku s názvom – Nákup
motorových vozidiel pre MsP – 2 za účastí štyroch zástupcov verejného obstarávateľa.
Zápisnica z otvárania obálok je podpísaná všetkými zástupcami verejného obstarávateľa.
Zápisnica obsahuje čestné vyhlásenia vykonávateľa prieskumu trhu a hodnotiteľov cenových
ponúk o neprítomnosti konfliktu záujmov vo vzťahu k subjektom predkladajúcim cenové
ponuky a o splnení zákonných podmienok nestrannosti a dôvernosti.
Prílohou zápisnice sú všetky cenové ponuky uchádzačov.
Dokumentom zo dňa 26.8.2021 boli vyhodnotené ponuky jednotlivých uchádzačov verejného
obstarávania. U uchádzača WINKLER, s. r. o. Michalovce chýbali doklady preukazujúce
technické vlastnosti ponúkaných vozidiel a osvedčenie o zhode vozidiel.
Firma WINKLER, s. r. o. Michalovce bola dňa 26.8.2021 listom a zároveň aj elektronickou
poštou požiadaná o vysvetlenie ponuky a doplnenie chýbajúcich dokladov.
E-mailom z dňa 27.8.2021 firma WINKLER, s. r. o. Michalovce zaslala doplnené vysvetlenie
k technickým vlastnostiam ponúkaných vozidiel a rozhodnutia Ministerstva dopravy
a výstavby SR o uznaní typového schválenia EÚ ponúkaných vozidiel.
Zápis z prieskumu trhu
Zápisom z prieskumu trhu zákazky - Nákup motorových vozidiel pre MsP – 2 zo dňa 30.8.2021
bol vyhodnotený prieskum trhu a cenových ponúk, ktorý konštatuje, že v rámci prieskumu trhu
bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky 4 firmám a zároveň aj zverejnená na
webovom sídle verejného obstarávateľa. V stanovenej lehote boli doručené 3 cenové ponuky.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutočnilo až po vyhodnotení ponúk za základe kritéria
na vyhodnotenie ponúk – najnižšej ceny s DPH za celý predmet zákazky.
Úspešným uchádzačom s najnižšou cenou na predmet zákazky sa stala firma WINKLER, s. r.
o. Michalovce, ktorá ponúkla cenu 35 254,00 € s DPH. Úspešný uchádzač splnil podmienky
účasti a požiadavky na predmet zákazky. Hodnotitelia ponúk odporučili verejnému
obstarávateľovi uzatvoriť kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom na daný predmet zákazky.
Zápis z prieskumu trhu je podpísaný všetkými zúčastnenými zástupcami verejného
obstarávateľa.
Víťaznou cenovou ponukou boli motorové vozidla a špecifická technická výbava vozidiel
(ceny s DPH):
1. Dacia Duster Comfort TCe 100 LPG 4x2
Výbava na želanie (výškovo nastav. sedadlo, bedr. opierka)
Country pack (ťažné zar.; pred. a zad. lapače; podlah. Gumy
Radar cúvania
Svetelné výstražné zariadenie - svetelná rampa
Výstražné svetlá do masky
Zvukové výstražné zariadenie
Cena za 1. vozidlo
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14 090,00 €
80,00 €
330,00 €
240,00 €
1 705,80 €
354,00 €
487,20 €
17 287,00 €

2. Dacia Duster Prestige TCe 100 LPG 4x2
Country pack (ťažné zar.; pred. a zad. lapače; podlah. gumy)
Svetelné výstražné zariadenie - svetelná rampa
Výstražné svetlá do masky
Zvukové výstražné zariadenie
Cena celkom za 2. vozidlo
SPOLU za celý predmet obstarávania:

15 090,00 €
330,00 €
1 705,80 €
354,00 €
487,20 €
17 967,00 €
35 254,00 €

Oznámenie o výsledku prieskumu trhu uchádzačom
Dňa 30.8.2021 bolo zaslané oznámenie o výsledku prieskumu trhu úspešnému uchádzačovi
firme WINKLER, s. r. o. Michalovce s konštatovaním, že cenová ponuka firmy je najnižšia
a verejný obstarávateľ – Mesto Trebišov ponuku prijíma a navrhuje uzatvorenie kúpnej zmluvy
na daný predmet zákazky.
Oznámenia o výsledku prieskumu trhu boli zaslané dňa 30.8.2021 aj neúspešným uchádzačom.
Kúpna zmluva
Dňa 13.9.2021 bola medzi kupujúcim – Mestom Trebišov a predávajúcim spoločnosťou
WINKLER, s. r. o. ul. Lastomírska 161, 071 01 Michalovce uzatvorená kúpna zmluva ako
výsledok verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe
cenovej ponuky predávajúceho zo dňa 16.8.2021.
V zmluve sa predávajúci zaviazal dodať tovar v cene podľa špecifikácie uvedenej v predloženej
cenovej ponuke do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti kúpnej zmluvy.
Kúpna cena za dodanie celého súboru tovaru v rozsahu podľa kúpnej zmluvy:
Cena bez DPH:
29 378,33 €
Výška DPH:
20 % (5 875,67 €)
Cena s DPH:
35 254,00 €
Kúpna zmluva bola zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa – Mesta Trebišov
dňa 14.9.2021.
Základná finančná kontrola pred uzatvorením kúpnej zmluvy bola vykonaná dňa 6.9.2021.
Zverejnenie zákazky v profile VO v súhrnných správach o zákazkách s nízkou hodnotou
Zákazka - Nákup motorových vozidiel pre MsP bola zverejnená v profile verejného
obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v časti súhrnné správy o zákazkách
s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2021 dňa 30.10.2021 – Vestník č. 259/2021 – 5.11.2021
Verejný obstarávateľ – Mesto Trebišov si tak splnil povinnosť podľa § 117 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní.
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Závery:
Proces verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou – „Nákup motorových vozidiel
pre MsP“ bol vykonaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa interného predpisu - Smernice upravujúcej
postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami.
Kontrolou neboli zistené žiadne porušenia všeobecných právnych predpisov a interných
predpisov mesta.

Odporúčania:
Odporúčam k zmluvám o dielo a prípadným dodatkom k zmluvám, ktoré sú súčasťou spisu
verejného obstarávania prikladať aj kópiu krycieho listu základnej finančnej kontroly. Krycí
list základnej finančnej kontroly je priložený len v centrálnom registri zmlúv mestského úradu.
V Trebišove, dňa 24.1.2022

_____________________
Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta
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