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Mestského zastupiteľstva v Rožňave
v Rožňave dňa 28.4.2011
K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Kontrola priebehu verejného obstarávania na výber manažmentu projektu, výber
zhotoviteľa, výber stavebného dozoru pre stavbu Rekonštrukcia Námestia baníkov
a Šafárikovej ulice v Rožňave.
Predkladá:
JUDr. Katarína Balážová
Hlavná kontrolórka mesta Rožňava

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie ne vedomie

Prerokované :
Kontrolu zákonnosti a správnosti
návrhu na uznesenie vykonali:
JUDr. Erika Miháliková......................
JUDr. Katarína Balážová....................

Správu vypracovala:
JUDr. Katarína Balážová

Správu o kontrole
priebehu
verejného
obstarávania na výber manažmentu projektu,
výber zhotoviteľa, výber stavebného dozoru pre
stavbu
Rekonštrukcia
Námestia baníkov
a Šafárikovej ulice v Rožňave.

Na základe uznesenia MZ č. 118/2011 zo dňa 6. 4. 2011 bola vykonaná kontrola priebehu
verejného obstarávania na výber manažmentu projektu rekonštrukcie Námestia baníkov
v Rožňave a Šafárikovej ulice, výber zhotoviteľa, výber dodávateľa a výber stavebného
dozoru s dôrazom na zrušené súťaže/kedy zrušené a dôvody/ a na vypísanie terajšej novej
súťaže, vydokladovať prísľub finančných prostriedkov, v akej výške, koľko je spoluúčasť
mesta a konečný termín vyčerpania týchto finančných prostriedkov, vydokladovať podstatu
spoločnosti TenderProfit s.r.o. Bratislava v tejto veci /kto vybral, aká súťaž, kto bol v komisii
vyhodnotenia súťaže/ a terajšiu účasť Ing. Halgaša, kto to je, aké má poverenie na túto
činnosť.
Zistené skutočnosti:
1. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:
Z 2214012000901 bola podpísaná dňa 1. 6. 2010. Mesto Rožňava, ako prijímateľ
nenávratného finančného príspevku sa zaviazal v čl. 2., ods. 2.4 projekt realizovať
riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do
30. 9. 2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu vykoná sa
nasledovný úkon: Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu na základe
dohody zmluvných strán sa tento úkon považuje za ukončenie realizácie aktivít
Projektu.
Výdavky projektu:
a/ maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu
predstavuje 1 659 969,76€.
b/ celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu
1 659 969,76€.
c/ Poskytovateľ poskytne prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky
1 576 971,27€, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu
aktivít Projektu.
d/ Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených nákladov na realizáciu aktivít Projektu a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje
financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu, vrátane
výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na
spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej rezervy.
Celková výška NFP, ktorý poskytne poskytovateľ sa môže prekročiť najviac do výšky 1€.
Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo Výzve na predkladanie
žiadostí o NFP a to od 1. 1. 2007 do 31.12.2015.
2. V októbri 2009 prebehlo verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou na
predmet zákazky: Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave –
zabezpečenie procesu verejného obstarávania.
Spôsob vykonania prieskumu trhu: písomná výzva
Termín vykonania prieskumu trhu október 2009
Kritériá pre výber uchádzača: najnižšia cena
Výzva zaslaná:
1. Ing. Ján Halgaš- inžinierska kancelária, Budovateľská 38/A , Vranov nad Topľou.
2. Tender Profit, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava
3.Ing. Karol Holásek, Šuňavcova 5, Bratislava- Nové Mesto.
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola uverejnená aj na úradnej tabuli od 16.10.2009
do 22.10.2010.
Ponuku predložili:
1. Ing. Ján Halgaš- inžinierska kancelária, Budovateľská 38/A , Vranov nad Topľou.- 4 085 €
s DPH.

2. Tender Profit, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava - 3 997,60 € s DPH.
3.Ing. Karol Holásek, Šuňavcova 5, Bratislava- Nové Mesto – 4 123,50 € ( uchádzač nie je
platiteľom DPH)
Mandátna zmluva č. 81/2009 – 421/2009 bola s víťazom súťaže – firmou Tender Profit , s.r.o.
uzatvorená dňa 12.11.2009. Podľa tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje vykonať prípravu
tendrovej dokumentácie a vyhlásenie verejnej súťaže vo Vestníku vereného obstarávania.
3. Komisiu na vyhodnotenie ponúk menoval primátor mesta dňa 22. 10. 2009 v zložení:
Ing. Ján Štefan – predseda
Ing. Petruchová Eva – člen
Erich Kamenský – člen
Otváranie obálok sa uskutočnilo 28. 10. 2009 za prítomnosti komisie a M. Kardošovej.
4. Firma TENDER PROFIT s.r.o. so sídlom: Pribinova 25 Bratislava – Staré Mesto.
Živnostenský list vydaný Obvodným úradom v Bratislave, odborom živnostenského
podnikania dňa 6. 6. 2008. Zodpovedným zástupcom je Ing. Soňa Simanová, bytom
Vavilovova 8 Bratislava – Petržalka, ktorá má preukaz odbornej spôsobilosti pre verejné
obstarávanie vydané dňa 14. 7. 2006.
5. Firma TENDER PROFIT s.r.o. vykonala verejné obstarávanie v mene mesta Rožňava
na vypracovanie cenovej ponuky „Projektový manažment projektov financovaných
z verejných zdrojov“ v rámci implementácie projektu: Rekonštrukcia Námestia baníkov
a Šafárikovej ulice v Rožňave.
Podľa predmetu zákazky externý manažment mal vypracovať a kontrolovať žiadostí o platby,
správy a monitorovanie projektu až po záverečnú monitorovaciu správu v nasledovných
bodoch:
- vypracovanie monitorovacích správ
- vypracovanie 5 žiadostí o platbu
- vypracovanie záverečnej monitorovacej správy
K predloženiu cenovej ponuky boli oslovené nasledujúce subjekty:
a/ Star-EU a.s. Vlčkova 51 Bratislava – ponúknutá cena 31 890,81 € s DPH
b/SQM s.r.o. Partizánska cesta 71 Banská Bystrica - ponúknutá cena 32 011€ s DPH
c/ ENICCO a.s. Galvaniho 7/D Bratislava – ponúknutá cena 32 946,34€ s DPH
Mandátna zmluva č. 578/2009 s firmou Star EU a.s. Vlčkova 51 Bratislava bola podpísaná
dňa 22. 12. 2009. Dňa 6. 8. 2010 bol podpísaný dodatok č. 1.
6. Firma TENDER PROFIT s.r.o. vykonala verejné obstarávanie v mene mesta Rožňava
na poskytnutie služby Stavebný dozor na stavbu Rekonštrukcia Námestia baníkov
a Šafárikovej ulice v Rožňave.
K predloženiu cenovej ponuky boli oslovení:
a/ Ľudovít Kossuth – KK STAVING s.r.o. Nadabula č. 122 Rožňava – ponúknutá cena
24 900 € s DPH
b/ Ing. Igor Kokavec Dúbravská cesta 38 Veľký Krtíš - nedoručil cenovú ponuku
c/ Ing. Ladislav Hladovec Nová 140 Veľké Teliakovce – ponúknutá cena 25 200 € s DPH
Mandátna zmluva s firmou Ľudovít Kossuth – KK STAVING s.r.o. Nadabula č. 122 Rožňava
bola podpísaná dňa 10. 5. 2010.
7. Dokumentácia k verejnému obstarávaniu na práce sa nachádza u firmy TENDER
PROFIT s.r.o. a nakoľko verejné obstarávanie nie je ukončené, dokumenty budú odovzdané

mestu Rožňava až po ukončení verejného obstarávania. Podľa dostupných informácií
z Vestníka verejného obstarávania proces verejného obstarávania prebiehal nasledovne:
a/ Dňa 11. 12. 2009 bolo vo Vestníku zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania – druh postupu: užšia súťaž na práce. Kontaktnou osobou bol Ing. Mihok za
firmu TENDER-PROFIT s.r.o., pracovisko Košice, Moyzesova 36 Košice. Lehota na
predkladanie ponúk bola do 8. 1. 2010 do 10.00 hod.
b/ Dňa 10. 6. 2010 bolo vo Vestníku zverejnené oznámenie o zrušení postupu zadávania
podlimitnej zákazky a oprave. Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z.z.: § 46 ods. 2
zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Kontaktná osoba Ing.
Petruchová – vedúca referátu regionálneho rozvoja.
c/ Dňa 13. 8. 2010 bolo vo Vestníku zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania – druh postupu: užšia súťaž na práce. Kontaktnou osobou bola Mária
Kardošová, zamestnankyňa MsÚ. Lehota na predkladanie ponúk bola do 7. 9. 2010 do 10.00
hod. Minimálna lehota viazanosti bola do 28. 2. 2011.
d/ Dňa 16. 3. 2011 bolo vo Vestníku zverejnené oznámenie o zrušení postupu zadávania
podlimitnej zákazky a oprave. Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z.z. § 46 ods. 2
zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
e/ Dňa 24. 3. 2011 bolo vo Vestníku zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania – druh postupu: užšia súťaž na práce. Kontaktná osoba: Mária Kardošová, Ing.
Ján Halgaš. Lehota na predkladanie ponúk bola do 14. 4. 2011 do 14.00 hod.
8. Podľa mojich zistení Ing. Halgaš pracuje pre firmu TENDER PROFIT s.r.o. a pri poslednej
výzve bol uvedený ako kontaktná osoba za túto firmu.

